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  كتاب البيوع
 باب الشروط في البيع
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  إذا ملكت الشركة السيارة
  وصارت في حوزتها فلها بيعها

وكالة سيارات لديها نظام خاص للتقسيط، يقوم على أساس         : ١س
أن يدفع الزبون مبلغاً معيناً كدفعة أوىل، مث هناك نسبة زيادة علـى            

، ويزداد املبلـغ حبـسب      %٢٠ -١١بني   )املؤجل(املبلغ املتبقي   
   )١(عدد السنوات اليت يتفق عليها، فما احلكم؟

  . بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا: ج

إذا ملكت الشركة السيارة وصارت يف حوزا، وقبضتها بالـشراء،          
فلها أن تبيعها على الراغبني بالسعر الذي حيصل عليه اتفاق، مع الزيـادة             

راها، سواء كانت كلها مؤجلة، أو بعضها مؤجل وبعضها نقـد، ال            اليت ت 
  . )٢(﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا﴿ : قالسبحانهحرج يف ذلك؛ ألن اهللا 

فهذا من البيع الشرعي، إذا كانت الشركة قـد ملكـت الـسيارة             
  . وحازا، وصارت يف قبضتها

                                                
   ).املسلمون( هذا السؤال والثالثة اليت بعده، من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من جريدة )١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
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  ال حرج في الشراء من شركات
  يط إذا كانت السلعة في قبضتهاالتقس

شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة، يتراوح         : ٢س
، وتأخذ من املشتري بيانات ومواصـفات الـسيارة        %٨،  ٦بني  

اليت يريدها، مث تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون، بعـد إـاء          
  فما احلكم؟ . إجراءا

وكة للشركة ويف قبـضتها،    ال حرج يف ذلك إذا كانت السلعة ممل       : ج
فال مانع من أن تبيعها بسعر معني؛ بعضه نقد، وبعضه مؤجـل، أو كلـه        

  . مؤجل إىل آجال معلومة؛ قليلة أو كثرية
والبد أن يكون بعد ملكها للسيارة، وال مانع من كـون الراغـب             
يصف السيارة اليت يريد أو األرض الـيت يريـد، مث تـشتريها ومتلكهـا               

ع بعد ذلك له أو لغريه، والراغب يف حل من ذلك، حـىت             وحتوزها، مث تبي  
  . يتم البيع بعد الشراء

  إذا حصل الشراء
  وتم قبض العقار بتخليته جاز بيعه

  
إحدى الشركات تقوم بشراء العقـارات لـذوي الـدخل          : ٣س

  احملدود؛ يذهب الزبون إىل الشركة، فيحدد هلم 
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عري العقار، مث يـتم    العقار الذي يريد وسعره، فيتم تشكيل جلنة لتس       
من قيمته كعربـون  % ١٠شراء العقار من قبل الشركة، بعد أخذ  

من الزبون، ويتم كتابة أو تسجيل العقار باسم الزبـون يف حالـة             
السداد خالل سنتني، أو يبقى باسم الشركة يف حالـة الـسداد يف     

  أكثر من السنتني، فما احلكم؟ 
ـ       : ج وب، وإذا مت الـشراء،     ال حرج أن تشتري الشركة العقار املطل

وال  .وحصل هلا القبض بالتخلية، جاز هلا أن تبيع على الراغب أو غـريه            
جيوز أن يتم البيع قبل ذلك، وال أخذ العربون، إمنا البيع يكون بعد شـراء               
الشركة، وبعد أن حتوز املبيع بالتخلية إذا كان عقاراً، أو بالنقل إن كـان              

  . غريه
  ال يجوز بيع المنقول

  عد قبضه وحيازتهإال ب
إحدى الشركات تقوم بشراء األثاث ومواد البناء ملن يريد،         : ٤س

يذهب الزبون إىل الشركة وحيدد األثاث الذي يريـده أو مـواد            
 وبقيـة   - مثل تقسيط السيارات     -يدفع الزبون دفعة أوىل     . البناء

املبلغ املؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية، مع نسبة زيادة تصل           
   للشركة، فتعطي  %١٠إىل 
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الشركة للزبون أمر استالم؛ ليذهب إىل حمل األثاث فيستلم أثاثـه           
بنفسه، وتسديد املبلغ املؤجل يكون للشركة اليت قامت بالتقسيط،         

  فما احلكم؟ 

ليس للشركة أن تبيع األثاث وال غريه من املنقوالت، إال بعـد أن    : ج
ن ملك البائع إىل مكان آخر،      يتم البيع، وتقبض املبيع إىل حوزا، وتنقله م       

  . مث يتم البيع بعد ذلك، أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فال جيوز

وليس هلا أن تبيع شيئاً إال بعد أن حتوزه، وتنقله من مكان البـائع إىل               
  . مكان آخر، واهللا ويل التوفيق

  الرئيس العام إلدارات البحوث

  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  كم شراء شقة من البنك بالتقسيط ح- ٥

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكرم رئـيس              
  .يف سان دوين باريس سلمه اهللا) مركز التربية اإلسالمية(

 عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعدسالم:  
: فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء بـرقم         

حكم شراء  : هـ، الذي تسأل فيه عن    ١٦/٣/١٤٠٧خ  ، وتاري ١٠٦٣
   )١(شقة من البنك بالتقسيط؟

بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط ال مانع منه، بشرط          : وأفيدك: ج
أن ال يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة، إال بعد أن يشتريها البنك من               

 منه نقـداً أو  مالكها األول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكاً له، جاز شراؤها      
  . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه. مؤجالً

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
 باريس، وقد أجاب عنـه   –يف سان دوين    ) مركز التربية اإلسالمية  ( سؤال مقدم لسماحته من رئيس       )١(

  . هـ١٤٠٧ /٧/ ١، يف ٢ / ١٨٣٢: مساحته برقم
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  ال حرج في بيع التقسيط

من آخر، وهي قيمتها أربعـون      ) مجس(إنسان اشترى سيارة    : ٦س
   )١(هل جيوز ذلك؟.  ألفاً تقسيطاًعنيأبيعك إياها بسب: ألفاً، وقال

 بريـرة   رضي اهللا عنها  ال حرج يف ذلك، فقد باع أصحاب بريرة         : ج
نفسها، باعوها إياها على أقساط؛ يف كل عام أوقية وهي أربعون درمهـاً             

صلى  فلم ينكر ذلك النيب      صلى اهللا عليه وسلم   تسعة أقساط، يف عهد النيب      
  . اهللا عليه وسلم

ن معلوم الكمية والصفة واألجل، فـال بـأس بـه؛           فالتقسيط إذا كا  
وأَحلَّ اللّه الْبيـع    ﴿: سبحانهللحديث املذكور، ولعموم األدلة، مثل قوله       

  . )٢(﴾وحرم الربا

فإذا اشتريت سيارة بأربعني ألفاً، أو ثالثني ألفاً، أو أقل أو أكثـر، إىل    
ية آالف، أو كل شهر     أجل معلوم؛ كل سنة مخسة آالف، أو كل سنة مثان         

  . ألف، فال شيء يف ذلك

  
                                                

  ). الربا وخطره: ( سؤال موجه إىل مساحته، بعد تعليقه على ندوة اجلامع الكبري بالرياض بعنوان)١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
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  صور من بيع التقسيط المحرم

حبذا يا مساحة الشيخ لو تذكرون لنا بعـض صـور البيـع            : ٧س
  . )١(جزاكم اهللا خرياًبالتقسيط احملرمة؟ 

إذا اشترى اإلنسان شيئاً مؤجالً بأقساط، مث باعه نقداً على مـن            : ج
 وهو ال جيوز، لكن إذا باعه على غريه         اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة،     

فال بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط مث يبيعها على آخر نقداً؛ ليتزوج،            
  .، أو لشراء سكن، فال بأس يف ذلكأو ليويف دينه

أما كونه يشتري السيارة أو غريها بالتقسيط، مث يبيعها بالنقد علـى            
هم نقدا بدراهم أكثـر     صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ ألا حيلة ألخذ درا       

  . منها مؤجلة

  حكم الزيادة في البيع باألجل والتقسيط

   )٢(زيادة يف البيع باألجل والتقسيط؟ما حكم ال: ٨س

                                                
  .هـ١٤١٩ ربيع اآلخر ٢١، يف ١٦٥٤١: ، العدد)الدعوة( نشر يف جملة )١(
، ويف كتـاب  ٣٣٣: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )٢(
كتـاب  (، ويف   ٣٧: بالكويت، ص ) مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   (

  .١٤٠: ، ص١، ج)الدعوة
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البيع إىل أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط املعتـربة،    : ج
وهكذا التقسيط يف الثمن، ال حرج فيه إذا كانـت األقـساط معروفـة،           

يا أَيها الَِّذين آمنـواْ ِإذَا تـداينتم        ﴿ :سبحانهومة؛ لقول اهللا    واآلجال معل 
    وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيصلى اهللا عليه وسـلم    ، ولقول النيب    )١(﴾ِبد :

من أسلف يف شيء، فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلـوم، إىل أجـل           ((
، فإا اشترت نفسها مـن      ، ولقصة بريرة الثابتة يف الصحيحني     )٢())معلوم

سادا بتسع أواق، يف كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ومل ينكـر              
  .  بل أقره ومل ينه عنهصلى اهللا عليه وسلمذلك النيب 

وال فرق يف ذلك بني كون الثمن مماثالً ملا تباع به السلعة نقـداً، أو               
  . واهللا ويل التوفيق. زائداً على ذلك بسبب األجل

  

                                                
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )١(
  .١٠٦٤: ، برقم)السلم يف وزن معلوم(، باب )السلم( رواه البخاري يف )٢(
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  لضوابط الشرعية للبيع بالتقسيطا

سعادة / من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكرم             
  .وفقه اهللا) اجلزيرة(رئيس حترير جريدة 

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

ــم   ــعادتكم رق ــاب س ــري إىل كت ــدون(فأش ــاريخ )ب ، وت
 تعتزم إصـدار    هـ، الذي ذكرمت فيه أن جريدة اجلزيرة      ٢١/٢/١٤١٢

ملحق خاص، عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا احمللية، اليت أخـذت           
تتصاعد يف حياتنا التجارية، وترغبون يف معرفة احلكم الشرعي يف هذه           
الظاهرة من خالل األسئلة اليت طرحتموها، ونذكرها مرتبة مع اإلجابة          

  : عنها
 حقـوق    اليت حتفظ  – يف رأي مساحتكم     –ما هي الضوابط    : ٩س

   )١(ن مث حقوق ونظام وسالمة اتمع؟طريف البيع بالتقسيط، وم
يا أَيهـا الَّـِذين     ﴿: تعاىلالبيع إىل أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله        : ج

       وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيم ِبدنتايدواْ ِإذَا تنوالزيادة يف  . اآلية.. )١(﴾آم
  انع منها، فقد ثبت القيمة مقابل األجل ال م

                                                
، أجاب فيها مساحته عن ثالثـة أسـئلة،         )اجلزيرة(رير جريدة    رسالة جوابية من مساحته إىل رئيس حت       )١(

  . وهذا أحدها
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صـلى   ما يدل على جواز ذلك، وذلك أنه         صلى اهللا عليه وسلم   عن النيب   
 أن جيهز   رضي اهللا عنهما   أمر عبد اهللا بن عمرو بن العاص         اهللا عليه وسلم  

  .جيشاً، فكان يشتري البعري بالبعريين إىل أجل

يعان وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع يف هذه املعاملة؛ حىت ال يقع املتبا           
يف العقود احملرمة، إذ أن بعضهم يبيع ما ال ميلك، مث يشتري السلعة بعـد               
ذلك ويسلمها للمشتري، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي يف حمل البائع،           

  . قبل أن يقبضها القبض الشرعي

 أنـه   صلى اهللا عليه وسلم   وكال األمرين غري جائز؛ ملا ثبت عن النيب         
  . )٢())بع ما ليس عندكال ت((: قال حلكيم بن حزام

ال حيل سلف وبيع، وال بيع ما لـيس         ((: عليه الصالة والسالم  وقال  
ترى طعاماً فال يبعه حىت     من اش ((: عليه الصالة والسالم  وقال  . )١())عندك

  رضي  وقال ابن عمر. )٢())يستوفيه

                                                                                                                           
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )١(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
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صـلى اهللا  كنا نشتري الطعام جزافاً، فيبعث إلينا رسول اهللا  ((:  اهللا عنهما 
  . )٣())ا أن نبيعه حىت ننقله إىل رحالنا من ينهانه وسلمعلي

أنه ى أن تباع السلعة حيث      ((:  أيضاً عليه الصالة والسالم  وثبت عنه   
  .)٤())ع، حىت حيوزها التجار إىل رحاهلمتبتا

ومن هذه األحاديث وما جاء يف معناها، يتضح لطالب احلق أنـه ال             
ه، مث يذهب فيـشتريها، بـل       جيوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست يف ملك       

 - أيـضاً  -الواجب تأخري بيعها حىت يشتريها وحيوزها إىل ملكه، ويتضح          
أن ما يفعله كثري من الناس؛ من بيع السلع وهي يف حمل البائع قبل نقلـها                

صـلى اهللا  -إىل حوزة املشتري أمر ال جيوز؛ ملا فيه من خمالفة سنة الرسول  
ب باملعامالت، وعدم التقيد فيها بالـشرع   وملا فيه من التالع-عليه وسلم  

  . املطهر، ويف ذلك من الفساد والشرور، والعواقب الوخيمة ما ال حيصى

                                                                                                                           
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)يع ما ليس عند البائعب(، باب )البيوع(
، )البيـوع (، ومسلم يف ٢١٢٦: ، برقم)الكيل على البائع واملعطي  (، باب   )البيوع( رواه البخاري يف     )٢(

  .١٥٢٦: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(باب 
  .١٥٢٦: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )٣(
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع(أبو داود يف  رواه )٤(
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  بيع السلعة قبل ملكها وحوزها ال يجوز

 مثل الثالجات   -تاجر يقوم بعرض عينات لبعض املنتجات       : ١٠س
 وإذا أراد أحد عمالئه أن يشتري منها شيئاً،         -والغساالت وغريها   

يتفق معه على السعر، ومن مث يتصل بالتـاجر املـورد، ويـشتري     
ـ          ثمن الكمية املطلوبة، وينقلها بسيارته إىل مكان العميل، ويقبض ال

   )١(بعد ذلك، فما حكم هذا البيع؟

ال جيوز هذا البيع؛ لكونه بيعاً للسلعة قبل أن ميلكهـا وحيوزهـا،      : ج
 ال حيل سلف وبيـع،    (( : أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   وقد صح عن النيب     

 أنه قال حلكيم    صلى اهللا عليه وسلم   وصح عنه   . )٢())وال بيع ما ليس عندك    
  . )٣())ال تبع ما ليس عندك((: بن حزام

                                                
، ويف جملـة  ٣٧٧: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الـشيخ  )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب     )١(
  . هـ٢/٧/١٤٠٧بتاريخ ) الدعوة(
: ، بـرقم  )ن العـاص  مسند عبد اهللا بن عمرو ب     (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (اب  ، ب )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
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 أنه ى أن تباع السلع حيث تبتـاع،         صلى اهللا عليه وسلم   وثبت عنه   
  . واهللا ويل التوفيق. حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

  
  حكم الشراء من مندوب

  الشركة لدى معارض السيارات

هناك شركة هلا مندوبون لدى معارض السيارات؛ فمـن          : ١١س
أراد شراء سيارة بالتقسيط، فإنه يتفق مع صاحب املعـرض علـى           
القيمة، مث يتصل مبندوب هذه الشركة، فتقوم الشركة بدفع كامل          
قيمة السيارة ملعرض السيارات، مث تقسط الـشركة املبلـغ علـى      

نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع      . قساط شهرية بفوائد  املشتري بأ 
رض الـسيارات، وبالنـسبة     هذه الشركة بالنسبة ألصحاب معـا     

   )١(للمشترين؟

   من الشركة اليت أشرمت إليها خمالف هذا العمل: ج

                                                
  .٣٧٧: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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ال ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   للحكم الشرعي؛ ألنه قد ثبت عن النيب        
صـلى اهللا   ، وثبت عن النيب     )١()) ليس عندك  حيل سلف وبيع، وال بيع ما     

  . )٢())ال تبع ما ليس عندك((:  أنه قال حلكيم بن حزامعليه وسلم

: صلى اهللا عليه وسلم    عن النيب    رضي اهللا عنه  وثبت عن زيد بن ثابت      
ع، حـىت حيوزهـا التجـار إىل        أنه ى أن تباع السلع حيـث تبتـا        ((

  . )٣())رحاهلم

ذكورة خمالف هلذه األحاديث كلها؛ ألـا  وهذا العمل من الشركة امل    
: سـبحانه تبيع ما ال متلك، وال جيوز التعاون معهـا يف ذلـك؛ لقولـه               

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُـواْ           ﴿
  . )٤(﴾اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب

  أن تشتري الشركة :  الشرعيوالطريق
                                                

: ، بـرقم  )هللا بن عمرو بن العـاص     مسند عبد ا  (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(
، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣

  .٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
 ، والترمـذي يف   ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )٣(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٤(
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السيارات أو غريها من السلع، وحتوزها مبكان خيصها، مث تبيع على مـن             
  . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه. يرغب الشراء منها نقداً أو مؤجالً

  بيع وشراء السيارات بالتقسيط

يسأل بعض اإلخوان ممن يتاجرون يف بيع وشراء السيارات         : ١٢س
 يبيع السيارة على أساس أقـساط شـهرية،       إنه: باألقساط، ويقول 

 -حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شـراء سـيارة باألقـساط      
 ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري لـه  -وذلك حلاجته إىل ذلك    

   )١(ا حكم ذلك؟ فم- ضامناً أرباحه أوالً -السيارة 

إذا كان بيع السيارة وحنوها على راغب الشراء بعـدما ملكهـا            : ج
ع، وقيدت بامسه وحازها فال بأس، أما قبل ذلك فال جيوز؛ لقول النيب             البائ

، ولقوله  )٢())ال تبع ما ليس عندك    ((:  حلكيم بن حزام   صلى اهللا عليه وسلم   
  ال ((: صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .٣٤١: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )تاوى إسالميةف( نشر يف كتاب )١(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
بـاب  ) التجارات(، وابن ماجة يف     ١٢٣٢: ، برقم )ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  ٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
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  . )١())حيل سلف وبيع، وال بيع ما ليس عندك

. كومها حديثان صحيحان؛ فوجب العمل ما، واحلذر مما خيالف ذل         
  . واهللا ويل التوفيق

اشتريت سيارة وبعتها بالتقسيط، ومعروف عن التقـسيط        : ١٣س
بأنه أكثر من املبلغ النقدي؛ كـأن أشـتري سـيارة نقـداً بــ               

سنوات مثالً  ) ٣(ريال وأبيعها بالتقسيط لفترة طويلة      ) ٥٠٠٠٠(
ريال، وصاحب السيارة الذي يـشتريها مـين        ) ٨٠٠٠٠(مببلغ  

  . )٢(تخدمها لنفسه، فما احلكم يف ذلك؟و يسبدوره إما يبيعها أ

  . واهللا نسأل أن ميد يف عمركم، وينفع بعلمكم

ال حرج يف هذا البيع، إذا كانت السيارة يف ملك البائع وحوزتـه         : ج
حني باعها بالتقسيط، وكانت األقساط معلومة األجل؛ ألن هذه املعاملـة           

  :وأمثاهلا داخلة يف قوله تعاىل

                                                
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
  ).الة العربية(ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من  من )٢(
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. )١(﴾الَِّذين آمنواْ ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَى أَجٍل مسمى فَـاكْتبوه         يا أَيها   ﴿
  . )٢(﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا﴿: عز وجلاآلية، ويف قوله 

 أن جارية تـدعى     رضي اهللا عنها  وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة       
ة، يف كل سنة قسط وهو أربعـون  ، كاتبها أهلها على أقساط تسع     )بريرة(

أما املشتري باألقساط، فله أن يستعملها وله       . واألدلة يف هذا كثرية   . درمهاً
أن يبيعها، ولكن ليس له أن يبيعها على من اشتراها منه بأقل مما اشـتراها               

  . منه نقداً؛ ألن هذه املعاملة هي العينة احملرمة، واهللا ويل التوفيق

يف شراء سـيارة بالتقـسيط، ولكـن        أنا موظف وأرغب    : ١٤س
مرجعي رفض تصديق أوراق البيع، فهل جيوز يل أن أدفع مبلغاً من            

   )٣(بلغ السيارة؛ ليوافقوا على بيعي؟املال للشركة زيادة على م

ال بأس بالبيع بالتقسيط، إذا كانت السيارة أو السلعة موجـودة           : ج
  . لديهم، فتشتريها بأقساط معلومة ، ال بأس يف ذلك

لكن ال تشتر شيئاً ليس يف ملكهم، فإن مل يتيسر عن طريق مرجعك،             
  ولكن من طريق آخر تشتريها بأقساط ، ال أعلم مانعاً من 

                                                
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
  .هـ١٥/٤/١٤١٧، يف ١٥٥٦: ، العدد)الدعوة( نشر يف جملة )٣(
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املهم أن تكون السلعة موجودة عند البائع، وقد ملكها وحازهـا،           . ذلك
  . وأن يكون الثمن معلوماً

  نصيحة لتجار التقسيط والمستهلكين

حة لإلخــوة التجــار أو يهـل لــسماحتكم مــن نــص : ١٥س
   )١(املستهلكني؟

أن يتقـوا اهللا يف الـسر    : نصيحيت إلخواين التجار واملـستهلكني    : ج
والعلن، وأن يراقبوه يف مجيع معامالم، وأن يتحروا الصدق واألمانـة يف            
بيعهم وشرائهم، وأن جيتنبوا الكذب واخليانة، ومجيع املعامالت والعقـود          

أن يتقـوا اهللا يف املتعـاملني       : وأوصي التجار  .رةاليت ختالف الشريعة املطه   
معهم من احملتاجني هلذا البيع املؤجل، وذلك بالرفق م يف تعاملهم معهم،            
سواء بعدم رفع قيمة البضاعة رفعاً مرهقاً، أو بالقـسوة والـشدة عنـد              

 حث علـى الـسماحة يف البيـع         صلى اهللا عليه سلم   االقتضاء؛ ألن النيب    
، )٢())خيار الناس أحسنهم قـضاء    ((: ، واالقتضاء وقال  والشراء والقضاء 

   صلى اهللا عليه وقال أيضاً

                                                
  .هـ١٠/٣/١٤١٢، يف ٢ / ٦٧٦: ، برقم)اجلزيرة( رسالة جوابية إىل رئيس حترير جريدة )١(
، ٢٣٩٢: ، بـرقم )هل يعطي أكرب مـن سـنه  (، باب )االستقراض وأداء الديون  ( يف    رواه البخاري  )٢(

  .١٦٠٠: ، برقم)من استسلف شيئاً وقضى خرياً منه(، باب )املساقاة(ومسلم يف 
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البيعان باخليار حىت يتفرقا، فإن صدقا وبينـا بـورك هلمـا يف             ((:  وسلم
  .متفق على صحته. )١())إن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهمابيعهما، و

هم حتـت  بأن يتقوا اهللا يف أنفسهم، ويف من       : كما أوصي املستهلكني  
واليتهم؛ وذلك بأن ال ينساقوا ويندفعوا يف شراء ما ال حيتـاجون إليـه؛              
فتتكاثر عليهم الديون، فيعسر عليهم الوفاء مبا التزموا به، فيضيقوا علـى            
أنفسهم وعلى من هم حتت رعايتهم؛ من حيث أرادوا التوسع واالستفادة           

  . من هذه التسهيالت املتاحة، دون تقدير للعواقب

 حاثاً على   سبحانههو التوسط يف األمور كلها، يقول اهللا        : لوبواملط
والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك والَ تبسطْها كُلَّ         ﴿:االعتدال يف النفقة  

  . )٢(﴾الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا

ين ِإذَا والَّـذِ ﴿:  يف معرض الثناء على عباده املـؤمنني     سبحانهويقول  
  . )٣(﴾أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما

  

                                                
، ومـسلم يف    ٢٠٧٩: ، بـرقم  )إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا     (، باب   )البيوع( رواه البخاري يف     )١(
  .١٥٣٢: ، برقم)بيع والبيانالصدق يف ال(، باب )البيوع(
  .٢٩ سورة اإلسراء، اآلية )٢(
  .٦٧ سورة الفرقان، اآلية )٣(
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هذا، ونسأل اهللا للجميع اهلداية والتوفيق، وصلى اهللا وسـلم وبـارك     
  . على نبينا حممد، وآله وصحبه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  إلفتاء والدعوة واإلرشادالعلمية وا
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  ال حرج في بيع التقسيط
  إذا كانت األقساط واآلجال معلومة

أربعني ) ٤٠٠٠٠(قمت ببيع سيارة ألحد األصدقاء مببلغ       : ١٦س  
ألف ريال، على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية قيمة القـسط            

ألفا ريال، وصديقي هذا مير بأزمة مالية؛ فطلب مين أن          ) ٢٠٠٠(
 وقد أخذت   - حيث إن السيارة الزالت بامسي       -ا يف املعرض    أبيعه

يف الثمن كمبيالة، واشترطت على صديقي أن يكون حاضراً معـي           
وقت البيع ليقبضه ومثنه، ويكون البيع برضاه، فوافـق، ومت بيـع            

سبعة وعشرين ألـف ريـال،   ) ٢٧٠٠٠(سياريت يف املعرض مببلغ    
  . د به بعض ديونهوقام بعد ذلك بقبض مثن السيارة، حيث سد

وأنا مل يكن عندي مال أقرضه، ومل يكن عندي سوى سياريت الـيت             
 حىت أنه مل يكن يل رغبـة يف         – كما ذكرت    –اشتراها مين سابقاً    

بيعها، فهل يف معامليت هذه شيء من الربا؟ وهل البيع بالتقـسيط            
   )١(ريال؟) ٣٥٠٠٠(ياريت كلفتين مبلغ جائز، مع العلم أن س

  

                                                
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف برنامج )١(
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 بالتقسيط ال حرج فيه إذا كانت األقساط معلومة واآلجـال           البيع: ج
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ ِإذَا تـداينتم     ﴿: سبحانه وتعاىل معلومة؛ لعموم قوله    

وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيفاهللا أباح املداينة إىل أجل مسمى)١(﴾ِبد ،.  

جال معلومة، فال بأس، كما     فإذا كانت األقساط واضحة معلومة واآل     
ألفني معلومة، واجلملة معروفة    ) ٢٠٠٠(فعلت مع صاحبك يف كل شهر       

، ليس ذا شيء، إذا كنت حني بعت السيارة وهي يف ملكك            )٤٠٠٠٠(
  . وحتت قبضتك وتصرفك، فال حرج يف ذلك

أما كونك توليت هذا فأنت حمسن، وهذا من باب الوكالة، فأنت يف            
  .مادمت فعلته هللاهذا حمسن ومأجور 

  ليس للربح حد محدود في البيع المؤجل

) ٣٠٠٠٠(هل جيوز شراء سيارة تبلغ قيمتها يف الـسوق          : ١٧س
ريال؛ ) ٥٠٠٠٠(ريال، بثمن يقسط شهرياً، ولكنه يبلغ يف مجلته         

أي أن هناك فرقاً بني القيمة األصلية والقيمة بعد التقـسيط تبلـغ             
   )٢(هل يف هذا العمل شيء؟.  ريال٢٠٠٠٠

                                                
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٣٤٩: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٢(
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ال حرج يف املعاملة املذكورة، إذا كانت السيارة يف ملك البـائع            : ج
وحوزته؛ لعموم األدلة، وليس للربح حد حمدود، بل ذلك خيتلف حبـسب            

  .أحوال املشتري، وحبسب طول األجل وقصره

رضي اهللا   أن بريرة    رضي اهللا عنها  وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة       
بتسع أواق يف تسع سنني، يف كـل عـام     اشترت نفسها من مالكها      عنها

 ومل يسأل عن قيمتها لـو       صلى اهللا عليه وسلم   أوقية، ومل ينكر ذلك النيب      
  .واهللا ويل التوفيق. كان البيع نقداً

  

  التوبة من الكسب الحرام

إذا اكتسب الشخص ماالً من الكسب احلرام، مث تاب إىل          : ١٨س
ل اليت من الكـسب      باألموا اهللا وعرف أن ذلك حرام، فماذا يفعل      

  )١(احلرام؟

  إذا كان عن جهالة فله ما سلف، وأمره إىل اهللا، قال : ج

                                                
لة مقدمة لسماحته، بعد الـدرس الـذي ألقـاه مساحتـه يف املـسجد احلـرام يف                   من ضمن أسئ   )١(

  .هـ٢٦/١٢/١٤١٨
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وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه          ﴿: اهللا جل وعال  
ـ             ك أَصـحاب   فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللِّه ومـن عـاد فَأُولَِئ

فإذا كان جاهالً فله ما سلف، أما إذا كان عاملـاً ويتـساهل             . )١(﴾الناِر
إذا كان نصف أمواله أو ثلثها أو ربعها كسب         . فليتصدق بالكسب احلرام  

حرام، يتصدق به على الفقراء واملساكني، أما إذا كان جاهالً ال يعلـم مث              
  . علم وتاب إىل اهللا، فله ما سلف

   السيارةبماذا تحاز

إذا اشتريت السيارة بالنقد ودفعت الثمن، وسجل ذلـك         : ١٩س
هل يكفي ذلك للحيازة، أم البد مـن نقـل          . يف سجالت املعرض  

   )٢( املرور، علماً بأين أنوي البيع؟امللكية باالستمارة عن طريق

إذا مت البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها، لكن خترج ا             : ج
لها إىل مكانك، أو إىل حمل آخر أو إىل معرض آخـر؛      عن مكان البيع، تنق   

 ى أن تباع الـسلعة      صلى اهللا عليه وسلم   حىت يتم القبض؛ ألن الرسول      
  حيث تبتاع، حىت حيوزها 

                                                
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )١(
 من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، بعد الـدرس الـذي ألقـاه مساحتـه يف املـسجد احلـرام يف                     )٢(

  .هـ٢٦/١٢/١٤١٨
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ولو ما متت بقية اإلجراءات ما دام مت البيع بينكمـا إذا             التجار إىل رحاهلم  
  . افترقتما، لزم البيع

  حكم أخذ الداللة في البيع

هل تعـرف أحـداً؟     . أريد سيارة باألجل  : قال يل صديق  : ٢٠س
نعم، فذهبت إىل صاحب السيارة، وقلت له عنـدي لـك           : قلت

ما حكم عملـي    . ما يعلم صاحيب  زبون، ولكن أريد داللة من غري       
   )١(هذا؟

شـرط  .  على البائع أو على املشتري     – السعي   –ال بأس بالداللة    : ج
  . الداللة ال بأس به

   الشهادة المغشوشةحكم الكسب من

رجل يعمل بشهادة علمية، وقد غش يف امتحانات هـذه          : ٢١س
 حكـم  الشهادة، وهو اآلن حيسن العمل ذه بشهادة مرؤسيه، فما       

  )٢(راتبه، هل هو حالل أم حرام؟
                                                

احتـه يف املـسجد احلـرام يف         من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، بعد الـدرس الـذي ألقـاه مس             )١(
  .هـ٢٦/١٢/١٤١٨

  .هـ١٤١٥ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج عام )٢(
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ال حرج إن شاء اهللا، عليه التوبة إىل اهللا مما جرى من الغش، وهو              : ج
ال حرج عليه من جهة كسبه؛ لكنـه        إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي، ف      

  . أخطأ يف الغش السابق، وعليه التوبة إىل اهللا من ذلك

  

  حكم من اشترى
  قطعاً من القماش فبانت أكثر

إذا اشتريت من رجل سبع قطع من القماش، مث وجـدا           : ٢٢س
   )١(ا أفعل بالزيادة والبائع قد ذهب؟مثانياً، فماذ

 قطع من القماش مث وجـدها       إذا اشترى سبع  : هذا يسأل ويقول  : ج
مثانياً، فماذا يفعل؟ ومثل من اشترى سبع أواٍن، فلما عدها، فإذا هي مثان             

  أواٍن، فماذا يفعل بالزائد، هل يرده إىل ربه؟ 

نعم يرده إىل صاحبه، ويبحث عنه ويعطيه الزائد، فإن مل جيده تصدق            
له جيده، فـإن  به على الفقراء بالنية عن صاحبه، لكن بعدما حيفظه مدة؛ لع  

مل جيده يتصدق به؛ يعطيه بعض الفقراء بالنية عن صاحبه، وجيد أجره يوم             
  . القيامة

                                                
  .هـ يف مىن يوم التروية١٤١٥ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج عام )١(
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  حكم ما يأخذه مندوب
  المشتريات من ثمن السلعة

نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي يف ظاهرة منتشرة،         : ٢٣س
أن مندويب املشتروات املـوكلني مـن قبـل شـركام أو            : وهي

األغراض، حيصلون على مبلغ من املال ألنفسهم       مؤسسام لشراء   
  : من خالل عملية الشراء، وحتدث هذه العملية غالباً يف صورتني

أن يطلب مندوب املشتروات من البائع وضع       : الصورة األوىل 
سعر مرتفع عن السعر احلقيقي للسلعة علـى الفـاتورة، ويقـوم            

  . مندوب املشتروات بأخذ هذا الفرق يف السعر لنفسه
أن مندوب املشتروات يطلب مـن البـائع أن         : الصورة الثانية 

يكتب له فاتورة بنفس سعر السلعة احلقيقي يف السوق، مث يطلـب            
من البائع مبلغاً من املال لنفسه يتناسب مع كمية السلع املـشتراة،            
ويكون ذلك نظري تشجيعه مندوب املشتروات لكي يقـصد هـذا       

  . احملل دائماً
  . )١(التوجيه، وجزاكم اهللا خرياً؟نرجو أن تتفضلوا ب

  

                                                
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف برنامج )١(
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  : احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد: ج

هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتامها حمرمـة،          
 سواًء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الـثمن           -وكلتامها خيانة   

 أعطاه شيئاً فيما بينه     عن السعر املعروف يف السوق؛ حىت يأخذ الزيادة، أو        
 كل ذلك حمرم، وكـل      - وبينه، ومل جيعل يف الفاتورة إال السعر املعروف       

  . ذلك خيانة

وكل هذا من أسباب أن خيتار الوكيل من الباعة من يناسبه، وال يبايل             
بالسعر الذي ينفع الشركة، ويربئ الذمة، وإمنا يهتم بالشيء الذي حيـصل      

 يبايل بعد ذلك باحلرص على مصلحة الشركة،        به مطلوبه من البائعني، وال    
وأن يتطلب السعر املناسب املنخفض من أجل النصح هلا، وأداء األمانـة،            

  . فهذا كله ال جيوز؛ ألنه خيانة

  الكتابة في المعامالت فيها حفظ للحقوق

   )١(ما حكم الكتابة يف املبايعة بني الناس؟: ٢٤س

  يع مداينة، وألجل يف الكتابة أمر اهللا ا، إذا كان الب: ج

                                                
  .هـ يف مىن يوم التروية١٤١٥ماحته يف حج عام  من ضمن األسئلة املقدمة لس)١(
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 يف آية الـدين     سبحانهالذمة، واإلشهاد على ذلك عن النسيان، كما قال         
والَ تسأَمواْ أَن تكْتبوه صِغريا أَو كَِبريا ِإلَى أَجِلِه         ﴿: يف آخر سورة البقرة   

رى أَالَّ تنأَدِة وادهِللش أَقْوماللِّه و طُ ِعندأَقْس واْذَِلكُماب١(﴾ت( .  

كتب الشهادة أقرب إىل العدل، وأقوم وأضبط، وأبعد عن الريبة          : يعين
والشك؛ إذا دعت احلاجة أحضروا الكتاب، ووجدوا كل شيء مكتوبـاً،         

  . فالكتابة فيها ضبط للحقوق

أما التجارة احلاضرة اليت يصرفوا حاالً ويتفرقون عنها، وليس فيهـا           
  . ادين وال فيها أجل، ال بأس 

مثل سيارة اشتراها وأعطى مثنها ومشى، عباءة اشتراها وأعطى مثنـها           
  . ومشى، إناء اشتراه وأعطى مثنه ومشى، كل هذا ال حيتاج كتابة

عز أما جتارة يف الذمة هذه حتتاج إىل كتابة؛ حىت ال ينسوا، وهلذا قال              
ٍن ِإلَى أَجٍل مسمى فَـاكْتبوه      يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا تداينتم ِبدي      ﴿: وجل

  . اآلية، فالكتابة فيها حفظ احلقوق.. )٢(﴾ولْيكْتب بينكُم كَاِتب ِبالْعدِل

                                                
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )٢(
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   حكم شراء السلعة-٢٥
  بثمن مؤجل بواسطة البنوك

. ش. أ / من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكـرم            
    سلمه اهللا  ش

  :  ورمحة اهللا وبركاته، وبعدسالم عليكم
: فإشارة إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء بـرقم          

حكـم شـراء   : تسأل فيه عنهـ الذي ٢٤/٧/١٤٠٧، وتاريخ   ٢٩١٢
 - هو البنك وحنوه     -سيارة أو غريها بثمن مؤجل بواسطة وسيط ثالث         

تـساويه  ادة على الـثمن الـذي       ويكون الوسيط هو املستفيد من الزي     
  . )١(نقداً

بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكهـا مث يبيعهـا            : وأفيدك
عليك، بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه ال حرج يف ذلك، ولو كان بأكثر مما             

أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها األول، والبنك يقـوم           . اشتراها به 
ل ذلك، فإنه ال جيوز؛ ألنـه       بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقاب       

   بيع الدراهم بدراهم، وهو حمرم

                                                
، يف ٢ / ٢٤٠٢: ش، وقــد أجــاب عنــه مساحتــه بــرقم. ش. أ/  ســؤال مقــدم مــن األخ )١(

  .هـ٢٧/٨/١٤٠٧
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وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة واإلفتـاء،            ،ألنه ربا 
فتاوى يف حكم البيع إىل أجل، ويف حكم القرض من البنك بفائدة؛ فنرفق             

  . إن شاء اهللالك نسخاً منها، وفيها الكفاية 

  . اه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوفق اهللا اجلميع ملا فيه رض
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  حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل

هل جيوز بيع شاة من الغنم بشاتني أو ثالث، مؤجلة ملـدة            : ٢٦س
   )١(عشرين عاماً مثالً أو أكثر؟

 بيع احليوان املعني احلاضر حبيوان      - يف أصح قويل العلماء      -جيوز  : ج
 إذا ضـبط  -ريب أو بعيد أو مقـسط      ق -واحد أو أكثر إىل أجل معلوم       

الثمن بالصفات اليت متيزه، سواء كان ذلك احليوان من جـنس املبيـع أو              
أنـه اشـترى الـبعري      ((: صلى اهللا عليه وسلم   غريه؛ ألنه ثبت عن النيب      
  . رواه احلاكم والبيهقي ورجاله ثقات. )٢())بالبعريين إىل إبل الصدقة

  حكم بيع الحيوان الحي بالوزن

 كاألبقار واألغنـام وحنوهـا      هناك أناس يبيعون احليوانات   : ٢٧س
وهي على قيد احلياة بالكيلو بثمن معلوم، علماً بأن املشتري يقصد           

  ا أحياناً أن يبقيها عنده، أو يذحبها 

                                                
: بالكويت، ص ) سالميمجعية إحياء التراث اإل   (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   ( نشر يف كتاب     )١(

ــدعوة (، ويف ٣٩ ــاب ال ــدة ١٤٠: ، ص١، ج)كت ــاض(، وجري ــدد)الري يف  ،١٠٧١٩: ، الع
  .هـ١٩/١/١٤١٩

: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
  .٣٣٥٧: ، برقم)يف الرخصة يف ذلك(، باب )البيوع(، وأبو داود يف ٦٥٥٧
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  . ليبيعها على الناس

بأن نذهب إىل صاحب حيوانات، وخنتار مـا نريـد          : ومثال ذلك 
 يزا حية، ويبيعها بسعر الكيلو     عنده و شراءه، مث يأيت ا إىل ميزان       

  . )١(أثابكم اهللافما حكم ذلك البيع؟ أفيدونا . مثالً عشرة رياالت

 كاإلبل والبقر والغـنم  -ال نعلم حرجاً يف بيع احليوان املباح بيعه        : ج
: سـبحانه  وحنوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قولـه          -
﴿  عيالْب لَّ اللّهأَحا وبالر مرحملـا  صلى اهللا عليه وسلم، ولقول النيب )٢(﴾ و 

عمـل الرجـل بيـده، وكـل بيـع          ((: أي الكسب أطيب؟ قال   : سئل
  . واهللا ويل التوفيق. ، وألن ذلك ليس فيه جهالة وال غرر)٣())مربور

  حكم بيع الكلب وأكل ثمنه

   )٤(مثن الكلب ماذا يعمل به يا شيخ؟: ٢٨س

  .  البيع باطليرد على صاحبه؛: ج

                                                
   ٤٠: ، ص)مجعية التراث اإلسالمي بالكويت(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم( نشر يف كتاب )١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
  .١٦٨١٤: ، برقم)حديث رافع بن خديج(، )مسند الشاميني( رواه اإلمام أمحد يف )٣(
  .)بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )٤(
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  حكم إهداء الكلب
إذا أعطاين شخص كلباً، وأعطيته عطية إكراميـة، فمـا          : ٢٩س
   )١(حكمها؟
ال بأس بالكرامة، فقد جاء يف بعض األحاديـث أنـه ال بـأس              : ج

  . بالكرامة، ولكن ال يكون بالبيع والشراء
  حكم بيع السباع

هل تقاس السباع على الكالب مـن ناحيـة النـهي يف            : ٣٠س
   )٢(يع؟الب
نعم السباع من باب أوىل أا ال تباع؛ لشرها وخبثهـا، وعـدم             : ج

بيعها باطـل   . األسد والنمر والفهد والذئب، كلها ال تباع      : الفائدة؛ منها 
  . من باب أوىل

  حكم اقتناء الطيور التي ال تؤكل

  )٣(ما حكم اقتناء الطيور اليت ال تؤكل؟: ٣١س 

  
                                                

  ).بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )١(
  ).بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )٢(
  ). بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )٣(
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 والشاهني إذا اشـتريتها للـصيد،       إذا كان ينتفع ا؛ مثل الصقر     : ج
 ظاهر كالم أهل العلم أنه ال بأس ا، مثل ما يقتىن؛ ككلب الصيد يقـتىن             
للصيد فال بأس، مثل الصقر، فإن له خملب ولكن فيه فائدة للصيد، جيـاز،              

الـذي ميكـن أن     : املقصود. وهكذا العقاب لو ريب، أو الباز أو الشاهني       
  . يرىب ويستفاد منه

  قتناء الحيوانات المحنطةحكم بيع وا

ما حكم اقتناء احليوانات والطيور احملنطة؟ وما حكم بيع ما          : ٣٢س
ذكر؟ وهل هناك فرق بني ما حيرم اقتناؤه حياً، وما جيوز اقتنـاؤه             
حياً يف حالة التحنيط؟ وما الذي ينبغي على احملتسب حيال تلـك            

   )١(الظاهرة؟

واء ما حيرم اقتناؤه حياً أو ما        س -اقتناء الطيور واحليوانات احملنطة     : ج
 فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير يف نفقات التحنيط،         -جاز اقتناؤه حياً    

 عـن   صلى اهللا عليه وسلم   وقد ى اهللا عن اإلسراف والتبذير، وى النيب         
إضاعة املال؛ وألن ذلك وسيلة إىل االعتقاد فيها، وإىل تـصوير الطيـور             

تعليقها ونـصبها يف البيـوت أو املكاتـب         وغريها من ذوات األرواح، و    
  وغريها 

                                                
  .٥ هذا اموع جهـ، ويف١٤١٧ مجادى اآلخرة ٥، يف ١٥٦٣: ، العدد)الدعوة( نشر يف جملة )١(
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  . وذلك حمرم؛ فال جيوز بيعها وال اقتناؤها

وعلى احملتسب أن يبني للناس أا حمرمة، وأن مينع ظاهرة تـداوهلا يف             
  . األسواق

ود وسـواع ويغـوث     : وقد وقع الشرك يف قوم نوح بسبب تصوير       
، ماتوا يف زمن متقارب؛     ويعوق ونسر، وكانوا رجاالً صاحلني يف قوم نوح       

فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صـورهم، وينـصبوها يف جمالـسهم،      
  . ففعلوا؛ فوقع الشرك يف قوم نوح بسبب ذلك

 - يف صحيحه، عن ابـن عبـاس         رمحه اهللا كما ذكر ذلك البخاري     
.  وذكر ذلك غريه من املفسرين واحملدثني واملؤرخني       )١( -رضي اهللا عنهما  

  . ن، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمواهللا املستعا

  معنى بيع الكالئ بالكالئ

ما معىن يبيع الكالئ بالكالئ؟ وإذا اشتريت سـلعة دينـاً           : ٣٣س
   )٢(وبعتها ديناً قبل أن أدفع مثنها، فهل هذا البيع صحيح؟

  بيع الدين بالدين، واحلديث : بيع الكالئ بالكالئ هو: ج
                                                

  .٤٩٢٠: ، برقم)ودا وال سواعاً وال يغوث ويعوق(، باب )تفسري القرآن( رواه بنحوه البخاري يف )١(
  ).املسلمون( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من جريدة )٢(
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 يف بلـوغ    رمحه اهللا ذلك احلافظ ابن حجر     يف ذلك ضعيف، كما أوضح      
 رمحـه اهللا  املرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العالمة ابن القيم           

  . ، وكما ذكر ذلك غريه من أهل العلم)إعالم املوقعني(يف كتابه 

 فيبيعه علـى  - عند زيد مثالً   -أن يكون للشخص دين     : وصفة ذلك 
ليه بالدين؛ ملا يف ذلـك مـن   شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو ع 

  . الغرر، وعدم التقابض

لكن إذا كان املبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضـني             
عن اآلخر، بشرط التقابض يف الس، مع التماثل إذا كانا مـن جـنس              

أما إذا كانا من جنسني، جاز التفاضل، بشرط التقابض يف الس؛           . واحد
يـا  :  أنه سأله بعض الصحابة، فقال     ى اهللا عليه وسلم   صلملا ثبت عن النيب     

إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانري، ونبيع بالدنانري ونأخـذ   : رسول اهللا 
بسعر  ال بأس أن تأخذها   ((: صلى اهللا عليه وسلم   عنها الدراهم، فقال النيب     

ـ     . )١())يومها ما مل تفترقا وبينكما شيء      ن رواه اإلمام أمحد والترمذي واب
 رضي اهللا عنـهما   ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر          

  . وصححه احلاكم، وألدلة أخرى يف املوضوع

                                                
، ٦٢٠٣: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمر    (، باقي   )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  . ٤٥٨٢: ، برقم)بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة(، باب )البيوع(والنسائي يف 
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أما إذا اشترى اإلنسان سلعة بثمن مؤجل مث باعها على آخـر، بعـد          
قبضها بثمن مؤجل أو معجل، فإنه ال حرج يف ذلك؛ لعمـوم قـول اهللا               

يا أَيهـا   ﴿: عز وجل  وقوله   )١(﴾ع وحرم الربا  وأَحلَّ اللّه الْبي  ﴿: سبحانه
وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيم ِبدنتايدواْ ِإذَا تنآم اآلية)٢(﴾الَِّذين  .  

لكن ال جيوز بيع السلعة اليت اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقـد   
ـ       واهللا ويل . ائل الربـا أقل؛ ألا بذلك تكون من صور العينة، ومـن وس

  . التوفيق

  حكم بيع الكلونيا

هناك بعض أنواع من الكلونيا اليت تباع يف األسواق، بعض          : ٣٤س
الناس يستعملها طيباً، وبعض الناس يستعملها شراباً، فإذا باعهـا          

اباً، كيـف  أحد أصحاب احملالت على بعض الفساق واختذها شـر       
   )٣(ترون عمل صاحب الدكان؟

هل تباع أم ال؟ ألن األظهـر       : بحث يف نفس الكلونيا هذه    أوالً ي : ج
   عدم بيعها إذا كانت تستعمل شراباً وفيها ما يسكر

                                                
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )٢(
  ). بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )٣(
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كن لو قدر أنـه     ، ل فاألظهر حترمي بيعها، والواجب منعها سداً لباب الشر       
 وباعها اإلنـسان؛ ال يـدري عـن         - كما هو موجود اآلن      -ربح فيها   

، فليس عليه شـيء ولـيس عليـه       مشتريها هل يفعل كذا، أو يفعل كذا      
حرج، أما إذا كان يعرف أن هذا الشاب أو هذا الـشخص يـستعملها              
للسكر، ليس له بيعها عليه؛ ألنه حينئذ يعلم أنه يعينه على اإلمث والعدوان،             

  . فال جيوز له ذلك
وإذا علم أن شخصاً يبعها على هؤالء اجلنس، فلويل األمر أن يعاقبـه             

ف أنه يستعملها للشر، وخيرب بأنه إمنا مسح له ببيعها          على بيعها على من يعر    
  . على من يستعملها للطيب، مع أنه ال ينبغي استعماهلا أبداً

أن ال ينبغي استعماهلا أبداً ما دامت مما يسكر، وممـا           : الذي يظهر لنا  
 فال جيوز استعماهلا، بل     - املعروف بإسكاره وضرره     -يكون فيها أسبريتو    

  . اينبغي احلذر منه

  حكم بيع األصنام

 ال جيوز إطالقاً؛ لـو  – أحسن اهللا إليك –هل بيع األصنام   : ٣٥س
كان مثالً إنسان اشترى صنماً من ذهب، وأراد أن يصهره ويـستعمله            

   )١(يف منافع، فهل جيوز؟

                                                
  ). رامبلوغ امل( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )١(
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ال جيوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها فال بأس ببيـع الـصنم             : ج
جيوز، لكن إذا كسره، فإنه حتول مـن    مكسراً، أما أن يبيعه على حاله فال        

  . كونه صنماً؛ فيجوز

والواجب تكسريه وال يقر على حاله، بل جيب أن يكـسر، مث يبيـع              
  . كسره

  ال يجوز بيع منح األراضي إال بعد حيازتها

ما رأيكم يف الذين يأخذون منح األراضي؛ يأخذون رقمها،         : ٣٦س
   )١(ويبيعوا قبل استالمها؟

، هذا غرر، ما جيوز حىت حيوزها؛ يعرفها ويتم ملكـه  هذا ال جيوز : ج
  . عليها

  حكم بيع التمر والملح والبر باآلجل

عبد العزيز بن عبد اهللا بـن       / فضيلة الوالد العالمة الشيخ     : ٣٧س
  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد. - حفظك اهللا ورعاك -باز 

  : يف اليمن) الدرجاج(حنن شباب منطقة 
                                                

  ). بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )١(
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إليكم هذا اخلطاب، مضمناً لسؤالني هامني، نرجـو مـنكم          نرفع  
 وفقكم اهللا للهدى    -اإلجابة اخلطية عليهما؛ حىت نعرضهما على أهالينا        

   .-والصواب يف مجيع األقوال واألعمال

يوجد عندنا حمالت جتارية تبيع للناس باألجل، ومن        : السؤال األول 
ـ   : ضمن ما تبيعه هلم باألجل     ح، فمـا حكـم هـذا       البر والتمر واملل

   )١(التعامل؟

  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد: ج

عن بيع الرب والتمر وامللح باآلجل، فال حرج        : إجابة عن السؤال األول   
 إن  -يف ذلك، إذا كان املبيع معلوماً، والثمن معلوماً، واألجـل معلومـاً             

 التمر أو امللح أو     : وهكذا لو كان املبيع صربة مشاهدة من       -كان مؤجالً   
  . الرب، وحنو ذلك

  حكم أخذ المال مقابل التبرع بالدم

   )٢(هل املال الذي يأخذه من يتربع بالدم حالل أم ال؟: ٣٨س

                                                
 / ١٥٨٥: يف اليمن، وأجاب عنه مساحته بـرقم      ) الدرجاج( سؤال مقدم لسماحته من شباب منطقة        )١(

  .هـ٢٤/١١/١٤١٥ش، وتاريخ 
  ). نور على الدرب(يف برنامج   من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته)٢(
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رضي اهللا   عن أيب جحيفة     رمحة اهللا عليه  ثبت يف صحيح البخاري     : ج
  . )١()) ى عن مثن الدمصلى اهللا عليه وسلمأن الرسول ((: عنه

مسلم أن يأخذ عن الدم عوضاً؛ هلذا احلديث الـصحيح،          فال جيوز لل  
  . فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء

   حكم البيع إلى أجل-٣٩
  وبيع التورق والعينة والقرض بفائدة

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعـده، وآلـه             
  : وصحبه، أما بعد

حنوه مببلغ مائة ومخـسني     حكم بيع كيس السكر و    : فقد سئلت عن  
   )٢(رياالً إىل أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقداً؟

عن ذلك أن هذه املعاملة ال بأس ا؛ ألن بيع النقد غري بيع             : واجلواب
  التأجيل، ومل يزل املسلمون يستعملون مثل 

                                                
  .٢٠٨٦: ، برقم)موكل الربا(، باب )البيوع(خاري يف  رواه الب)١(
عبد اهللا بن جار    / هـ، ونشرها فضيلة الشيخ     ٢/٥/١٣٩٢ فتوى صدرت من مكتب مساحته بتاريخ        )٢(

جملـة البحـوث   (هـ، ونـشرت يف  ١٤١١يف عام  ) من أحكام الفقه اإلسالمي   : (اهللا اجلار اهللا يف كتابه    
  .باملدينة املنورة) اإلسالمية
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وقد شذ بعـض أهـل      ،  هذه املعاملة، وهو كاإلمجاع منهم على جوازها      
وهو قول ال وجـه  . يادة ألجل األجل، وظن ذلك من الرباالعلم، فمنع الز  

له، وليس من الربا يف شيء؛ ألن التاجر حني باع السلعة إىل أجل، إمنـا               
وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة، واملشتري إمنا رضي بالزيـادة            
من أجل املهلة، وعجزه عن تسليم الثمن نقداً، فكالمهـا منتفـع ـذه              

 ما يدل على جواز ذلك؛      صلى اهللا عليه وسلم    وقد ثبت عن النيب      .املعاملة
رضي اهللا   أمر عبد اهللا بن عمرو بن العاص         صلى اهللا عليه وسلم   وذلك أنه   

  .  أن جيهز جيشاً، فكان يشتري البعري بالبعريين إىل أجلعنهما
يا أَيهـا الَّـِذين     ﴿: سبحانهمث هذه املعاملة تدخل يف عموم قول اهللا         

آموهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيم ِبدنتايدواْ ِإذَا تاآلية)١(﴾ن  .  
وهذه املعاملة من املداينات اجلائزة، الداخلة يف اآلية املذكورة، وهـي           
من جنس معاملة بيع السلم؛ فإن البائع يف السلم يبيع من ذمته حبوبـاً أو               

من الثمن الذي يباع به املسلم      غريها مما يصح السلم فيه بثمن حاضر، أقل         
فيه وقت السلم؛ لكون املسلم فيه مؤجالً والثمن معجالً، فهـو عكـس             

وهو مثل البيـع إىل أجـل يف        . املسألة املسئول عنها، وهو جائز باإلمجاع     
املعىن، واحلاجة إليه ماسة، كاحلاجة إىل السلم، والزيادة يف الـسلم مثـل             

   الزيادة يف البيع إىل أجل

                                                
  .٢٨٢ورة البقرة، اآلية  س)١(
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فيهما تأخري تسليم املبيع يف مسألة السلم، وتأخري تسليم الـثمن يف            سببها  
 لكن إذا كان مقصود املشتري لكيس السكر وحنوه،         ،مسألة البيع إىل أجل   

بيعه واالنتفاع بثمنه، وليس مقصوده االنتفاع بالـسلعة نفـسها، فهـذه            
  ). الوعدة(، ويسميها بعض العامة )التورق(املعاملة تسمى مسألة 

  : على قولنيختلف العلماء يف جوازها وقد ا
أا ممنوعة أو مكروهة؛ ألن املقصود منها شـراء دراهـم           : أحدمها

  . بدراهم، وإمنا السلعة املبيعة واسطة غري مقصودة
جواز هذه املعاملة ملسيس احلاجة إليها؛ ألنـه        :  للعلماء والقول الثاين 

ون ربا؛ لدخوهلا   ليس كل أحد اشتدت حاجته إىل النقد جيد من يقرضه بد          
 يا أَيهـا  ﴿: تعاىل، وقوله   )١(﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع  ﴿: سبحانهيف عموم قوله    

        وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيم ِبدنتايدواْ ِإذَا تنآم وألن األصل   )٢(﴾الَِّذين ،
علـم  يف الشرع حل مجيع املعامالت، إال ما قام الدليل على منعـه، وال ن             

وأما تعليل من منعها أو كرههـا؛ بكـون   . حجة شرعية متنع هذه املعاملة   
املقصود منها هو النقد، فليس ذلك موجباً لتحرميها وال لكراهتـها؛ ألن            
مقصود التجار غالباً يف املعامالت، هو حتصيل نقود أكثر بنقـود أقـل،             

  والسلع املبيعة هي الواسطة يف 

                                                
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )٢(
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د، إذا كان البيع والشراء من شخص واحـد        ذلك، وإمنا مينع مثل هذا العق     
أن : ؛ فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا، وصورة ذلـك         - كمسألة العينة    -

يشتري شخص سلعة من آخر بثمن يف الذمة، مث يبيعها عليه بـثمن أقـل             
 فهذا ممنوع شرعاً؛ ملا فيه من احليلة على الربا، وتسمى هـذه             ،ينقده إياه 

رضـي   ورد فيها من حديث عائشة وابن عمر      ، وقد )مسألة العينة (املسألة  
  .  ما يدل على منعهااهللا عنهما

 فهي معاملة   -) الوعدة( اليت يسميها بعض الناس      -أما مسألة التورق    
أخرى، ليست من جنس مسألة العينة؛ ألن املشتري فيها اشترى الـسلعة            
من شخص إىل أجل، وباعها من آخر نقداً من أجل حاجته للنقد، وليس             

  . ذلك حيلة على الربا؛ ألن املشتري غري البائعيف 
ولكن كثرياً من الناس يف هذه املعاملة، ال يعملون مبا يقتضيه الـشرع             
يف هذه املعاملة؛ فبعضهم يبيع ما ال ميلك مث يشتري السلعة بعـد ذلـك،               
ويسلمها للمشتري، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي يف حمل البائع، قبـل            

 الشرعي، وكال األمرين غري جائز؛ ملا ثبت عـن الـنيب    أن يقبضها القبض  
ال تبـع مـا لـيس    ((:  أنه قال حلكيم بـن حـزام       صلى اهللا عليه وسلم   

  ، )١())عندك
                                                

، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
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ال حيل سلف وبيع، وال بيـع مـا لـيس           ((: عليه الصالة والسالم  وقال  
من اشترى طعاماً فال يبعه حىت      ((: عليه الصالة والسالم  ، وقال   )١())عندك

  .)٢())يستوفيه

كنا نشتري الطعام جزافاً، فيبعـث  ((: رضي اهللا عنهماوقال ابن عمر    
 من ينهانا أن نبيعه حـىت ننقلـه إىل          صلى اهللا عليه وسلم   إلينا رسول اهللا    

  .)٣())رحالنا

أنه ى أن تباع السلع حيث      ((:  أيضاً عليه الصالة والسالم  وثبت عنه   
  . )٤())تبتاع، حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

من هذه األحاديث وما جاء يف معناها، يتضح لطالب احلق أنـه ال             و
  جيوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست يف ملكه مث 

                                                
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)بائعبيع ما ليس عند ال(، باب )البيوع(
، )البيـوع (، ومسلم يف ٢١٢٦: ، برقم)الكيل على البائع واملعطي  (، باب   )البيوع( رواه البخاري يف     )٢(

  .١٥٢٦: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(باب 
  .١٥٢٦: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )٣(
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )يوعالب( رواه أبو داود يف )٤(
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يذهب فيشتريها، بل الواجب تأخري بيعها حـىت يـشتريها وحيوزهـا إىل        
 أن ما يفعله كثري من الناس؛ من بيع السلع وهي           - أيضاً   -ويتضح  ،  ملكه

ملك املشتري أو إىل السوق أمر ال جيوز؛ ملـا          يف حمل البائع قبل نقلها إىل       
 وملا فيه مـن التالعـب       صلى اهللا عليه وسلم   فيه من خمالفة سنة الرسول      

باملعامالت، وعدم التقيد فيها بالشرع املطهر، ويف ذلـك مـن الفـساد             
 نسأل اهللا لنـا     عز وجل والشرور، والعواقب الوخيمة ما ال حيصيه إال اهللا         

   .فيق للتمسك بشرعه، واحلذر مما خيالفهوجلميع املسلمني التو

فهي اليت تبذل   : أما الزيادة اليت تكون ا املعاملة من املعامالت الربوية        
لدائن بعد حلول األجل؛ ليمهل املدين وينظره ، فهذه الزيادة هـي الـيت              

إما أن تقضي   : كان يفعلها أهل اجلاهلية، ويقولون للمدين قوهلم املشهور       
وِإن ﴿: سـبحانه فمنع اإلسالم ذلك، وأنزل اهللا فيه قولـه         وإما أن تريب،    

وأمجع العلماء على حتـرمي هـذه   . )١(﴾كَانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإلَى ميسرةٍ 
الزيادة، وعلى حترمي كل معاملة يتوصل ا إىل حتليل هذه الزيادة، مثل أن             

إىل أجـل، مث   - من سكر أو غريه -اشتر مين سلعة : يقول الدائن للمدين 
بعها بالنقد، وأوفين حقي األول، فإن هذه املعاملة حيلـة ظـاهرة علـى              

  استحالل الزيادة الربوية اليت يتعاطاها أهل اجلاهلية، لكن 

                                                
  .٢٨٠ سورة البقرة، اآلية )١(
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  . بطريق آخر غري طريقهم

فالواجب تركها واحلذر منها، وإنظار املدين املعسر حىت يسهل اهللا له           
عسر أن يتقي اهللا، ويعمل األسباب      القضاء، كما أن الواجب على املدين امل      

املمكنة املباحة لتحصيل ما يقضي به الدين، ويربئ به ذمتـه مـن حـق               
  . الدائنني

وإذا تساهل يف ذلك، ومل جيتهد يف أسباب قضاء ما عليه من احلقوق،             
فهو ظامل ألهل احلق، غري مؤد لألمانة، فهو يف حكم الغين املماطل، وقـد              

، )١())مطل الغين ظلم  ((:  أنه قال   عليه وسلم  صلى اهللا صح عن رسول اهللا     
، واهللا  )٢())يل الواجد حيل عرضه وعقوبتـه     ((: عليه الصالة والسالم  وقال  

  . املستعان
ما يفعله بعض البنـوك وبعـض       : - أيضاً   -ومن املعامالت الربوية    

  . التجار؛ من الزيادة يف القرض؛ إما مطلقاً، وإما يف كل سنة شيئاً معلوماً

مثل أن يقرضه ألفاً، على أن يرد إليه ألفاً ومائة، أو يـسكنه             : ولفاأل
  داره أو دكانه، أو يعريه سيارته أو دابته مدة 

                                                
، ومـسلم يف    ٢٢٨٧: ، بـرقم  )احلوالة وهل يرجع يف احلوالة    (، باب   )احلواالت( رواه البخاري يف     )١(
  .١٥٦٤: ، برقم)حترمي مطل الغين(، باب )املساقاة(
، بـاب   )البيـوع (، والنسائي يف    )لصاحب احلق مقال  (اب  ، ب )االستقراض( رواه البخاري معلقاً يف    )٢(
  .٤٦٨٩: ، برقم)مطل الغين(
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  . معلومة، أو ما أشبه ذلك من الزيادات

فهو أن جيعل له كل سنة أو كل شهر رحباً معلومـاً، يف             : الثاينوأما  
ء دفعه باسم القـرض،   سوا -مقابل استعماله املال الذي دفعه إليه املقرض        

 فإنه مىت قبضه باسم األمانة للتصرف فيه، كان قرضـاً           -أم باسم األمانة    
مضموناً، وال جيوز أن يدفع إىل صاحبه شيئاً من الربح، إال أن يتفق هـو               
والبنك أو التاجر على استعمال ذلك املال على وجه املضاربة، جبزء مشاع            

، وهذا العقـد يـسمى أيـضاً        معلوم من الربح ألحدمها والباقي لآلخر     
وهو جائز باإلمجاع؛ ألما قد اشتركا يف الـربح واخلـسران،           ) القراض(

واملال األساسي يف هذا العقد يف حكم األمانة يف يد العامل، إذا تلف مـن     
غري تعد وال تفريط مل يضمنه، وليس له عن عمله إال اجلزء املشاع املعلوم              

  . من الربح املتفق عليه يف العقد

وذا تتضح املعاملة الشرعية واملعاملة الربويـة، واهللا ويل التوفيـق،           
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز



  

 - ٥٦ - 
 

  حكم بيع الصبرة من الطعام
  ى الجميعكل صاع بريال وزيادة مبلغ عل

 إذا بيعت الصربة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على           -٤٠س
مجيع الصربة عشرة أريل مثالً، والصربة جمهولة، فهل هذا يكون من بيع            
اهول أو ال؟ وإذا كان الناس يتعاملون مبثل ذلك، فهل ينهون عنه أم             

   )١(ال؟

ى مجيـع   إذا بيعت الصربة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة عل         : ج
الصربة عشرة أريل مثالً، والصربة جمهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع            
اهول الذي ال جيوز؛ ألن املبيع معلوم باملـشاهدة، والـثمن يف حكـم              

  . املعلوم

 أجر نفسه من امرأة، على أن ميتح        رضي اهللا عنه  أن علياً   : ويدل لذلك 
، فعدت لـه سـت      هلا من بئر كل ذنوب بتمرة، فمتح ست عشرة ذنوباً         

  . )٢( فأخربه، فأكل منهاصلى اهللا عليه وسلمعشرة مترة، فجاء إىل النيب 

  واحلديث أخرجه أمحد، وقال فيه الشوكاين يف نيل 

                                                
  . سؤال مقدم لسماحته، وأجاب عنه عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية)١(
  .١١٣٨: ، برقم)مسند علي بن أيب طالب(، )مسند العشرة املبشرين باجلنة( رواه اإلمام أمحد يف )٢(
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ـ    – يعين ابن حجر     –جود احلافظ   ": األوطار    ه إسناده، وأخرجه ابن ماج
  . انتهى. "بسند صححه ابن السكن

أمحـد ومالـك    :  قال األئمـة   وجبواز بيع الصربة؛ كل قفيز بدرهم،     
  . - رمحهم اهللا - صاحبا أيب حنيفة -والشافعي، وأبو يوسف وحممد 

وألن األصل يف املعامالت الصحة، فال يبطل منها إال ما قام الـدليل             
على بطالنه، وهذه املعاملة ليس فيها غرر وال ما يقتضي بطالا، فوجب            

  . واهللا ويل التوفيق. أن تكون صحيحة

  قات التخفيضحكم بطا

انتشر يف بعض احملالت التجارية واملستوصفات األهليـة،        : ٤١س
إصدار بطاقة تعطى ملن يرغب االشتراك فيها، مقابل مبلـغ مـايل            
يدفع سنوياً، وحيصل حاملها على بعض الفحوصات اانية خـالل          
السنة، وبعض اخلصومات املالية على بعض الفحوصات املعمليـة         

  . األخرى
 جيوز إصدار تلك البطاقات، أو التعامل ا؟ جـزاكم          هل: وسؤايل
  . )١(اهللا خرياً

                                                
  . هـ١٤١٩ مجادى اآلخرة ٤، يف ١٦٦٠: ، العدد)جملة الدعوة( نشر يف )١(
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هذا العمل ال جيوز؛ ملا فيه من اجلهالة واملقامرة، والغرر الكـثري،            : ج
  . واهللا املوفق. فالواجب تركه

  حكم بيع وشراء لعب األطفال المجسمة

توجد يف األسواق لعب على صور فتيـات أو أطفـال أو            : ٤٢س
هي خمصصة للعب األطفال، فما حكـم بيـع هـذه           حيوانات، و 

  . )١(جزاكم اهللا خرياًالتماثيل وشرائها وإدخاهلا املرتل؟ أفيدونا 

األحوط عدم شرائها، وعدم إدخاهلا البيت، ولو كانـت لعبـاً؛           : ج
لعموم األحاديث الدالة على حترمي اختـاذ الـصور يف البيـت، واهللا ويل              

  . التوفيق

  لقمار المحرمةمن أعمال ا" اليانصيب"

اليت تنظمها بعض اهليئات اخلرييـة؛      ) اليانصيب(عمليات  : ٤٣س
التعليمية والعالجية واخلـدمات    : لتمويل أوجه نشاطها يف ااالت    

   )٢(هل هي جائزة شرعاً؟. االجتماعية

                                                
  .هـ١١/٦/١٤١٩، يف ١٦٦١: ، العدد)جملة الدعوة( نشر يف )١(
  .٤٤٢: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمي( نشر يف كتاب )٢(
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عنوان لعب القمار، وهو امليسر، وهو حمـرم   " اليانصيب"عمليات  : ج
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ  ﴿: عز وجلال اهللا بالكتاب والسنة واإلمجاع، كما ق 

ِإنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِرجس من عمـِل الـشيطَاِن           
 ِإنما يِريد الشيطَانُ أَن يوِقع بينكُم الْعـداوةَ          *فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ  

الْبلْ           والَِة فَهِن الصعن ِذكِْر اللِّه وع كُمدصيِسِر ويالْمِر وماء ِفي الْخضغ
  . )١(﴾أَنتم منتهونَ

 سواء كان ذلك املال     -وال حيل جلميع املسلمني اللعب بالقمار مطلقاً        
؛ لكونه خبيثاً   -الذي حيصل بالقمار يصرف يف جهات بر أو يف غري ذلك            

وم األدلة، وألن الكسب احلاصل بالقمار من الكـسب احملـرم           حمرماً لعم 
  . واهللا ويل التوفيق. الذي جيب تركه، واحلذر منه

  حكم بيع وشراء العملة

هل جيوز للمسلم أن يشتري دوالرات أو غريهـا بـثمن           : ٤٤س
   )٢(رخيص ، وبعد ارتفاع سعرها يبيعها؟

أخـرى  ال حرج يف ذلك، إذا اشـترى دوالرات أو أي عملـة             : ج
  وحفظها عنده، مث باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها، 

                                                
  .٩١، ٩٠ سورة املائدة، اآليتان )١(
  .٣٦٤: ، ص٢ املسند، جحممد/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٢(
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فال بأس، لكن يشتريها يداً بيد ال نـسيئة؛ يـشتري دوالرات بريـاالت             
سعودية أو بدنانري عراقية يداً بيد، العملة البد أن تكون يـداً بيـد مثـل               

  . واهللا املستعان. الذهب مع الفضة يداً بيد

  اءحكم التعامل مع الكفار بيعاً وشر

الذين يعيشون يف بالد الكفر يف أمريكا وبريطانيا وغريهـا          : ٤٥س
   )١(يتعاملون مع الكفار، ما أدري ما احلكم يف ذلك؟

 مات ودرعه مرهون عنـد يهـودي،        صلى اهللا عليه وسلم   النيب  : ج
صـلى اهللا عليـه     واحملرم املواالة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى          

  . صلى اهللا عليه وسلم ووزعها على أصحابه  من وثين أغناماً،وسلم

وإمنا احملرم مواالم وحمبتهم، ونصرهم على املسلمني، أما كون املسلم          
يشتري منهم ويبيع عليهم، أو يضع عندهم حاجة، فما يف ذلـك بـأس،              

 أكل طعام اليهود، وطعامهم حل لنا، كما        صلى اهللا عليه وسلم   حىت النيب   
لَِّذين أُوتواْ الِْكتاب ِحلٌّ لَّكُم وطَعـامكُم ِحـلُّ         وطَعام ا ﴿: سبحانهقال  
م٢(﴾لَّه( .  

                                                
  .هـ١٤٠٧ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج )١(
  .٥ سورة املائدة، اآلية )٢(
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  حكم بيع المجهول

نعرض على أنظار مساحتكم ما يباع يف بعـض األسـواق           : ٤٦س
، )ريـال واحـد   (التجارية، وهي عبارة عن صندوق صغري بقيمة        

وبداخله شيء جمهول، قد تربو قيمته على الريال وقد تنقص، مـا            
كم شراء هذا الصندوق مع جهلي مبا حيويه؟ وهل هـذا البيـع             ح

  .)١(صحيح أم ال جيوز؟ واهللا حيفظكم

ـى  ((: شراء هذا الصندوق ال جيوز؛ ألن شراءه من الغرر، وقد         : ج
  . )٢()) عن بيع الغررصلى اهللا عليه وسلمالنيب 

  حكم تصرف المشتري
  في العقار قبل اإلفراغ

 تسليمي سند قبض باملبلغ مـن       اشتريت قطعة أرض، ومت   : ٤٧س
البائع، حىت يتم إصدار صك ملكية األرض يل، فهل جيوز بيعهـا قبـل          

  صدور الصك؟ أم أن ذلك داخل 

                                                
  .هـ١٤١٧ ربيع األول ٣، يف ١٥٥٠: ، العدد)جملة الدعوة( نشر يف )١(
  .١٥١٣: ، برقم)بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )٢(
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  . )١(جزاكم اهللا خرياًيف بيع ما ال أملك 

. إذا مت البيع بينكما جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الـصك           : ج
  . واهللا ويل التوفيق

  حكم أخذ العربون

عت سياريت على أحد األشـخاص، ومت االتفـاق علـى           ب: ٤٨س
قيمتها، ولكنه أعطاين مبلغ سبعمائة ريال، على أن تبقى السيارة لـدي            
حىت يدفع باقي الثمن، وبعد حوايل نصف شهر جاءين طالباً فسخ البيع،            
وإعادة الفلوس اليت دفعها إيل مسبقاً إليه، فرفضت ذلك، فهل حيق لـه            

   )٢(لزمين اآلن؟املطالبة ا؟ وماذا ي

إذا أجبته إىل طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عنـد اهللا    : ج
من أقال مسلماً بيعته أقال     ((: صلى اهللا عليه وسلم   أجر عظيم؛ لقول النيب     

  . )٣())اهللا عثرته

                                                
  .هـ١٣/١/١٤٢٠، يف ١٦٨٩: ، العدد)لة الدعوةجم( نشر يف )١(
، ويف كتـاب  ٣٥٠: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )٢(
  .٨٥: ، ص)مجعية إحياء التراث اإلسالمي بالكويت(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
، باب  )التجارات(، وابن ماجة يف     ٣٤٦٠:  برقم ،)يف فضل اإلقالة  (، باب   )البيوع( رواه أبو داود يف      )٣(
  .٢١٩٩: ، برقم)اإلقالة(
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. أما اللزوم، فال يلزمك إذا كان البيع قد استوىف شروطه املعتربة شرعاً           
  . واهللا ويل التوفيق

أن : ما حكم أخذ البائع للعربون إذا مل يتم البيع؛ وصورته         : ٤٩س
يتبايع شخصان، فإن مت البيع أكمل له القيمة، وإن مل يتم البيع أخذ             

   )١(البائع العربون، وال يرده للمشتري؟

 إذا اتفـق    - يف أصح قويل العلمـاء       –ال حرج يف أخذ العربون      : ج
  . البائع واملشتري على ذلك، ومل يتم البيع

  حكم بيع وشراء البضائع وهي في مكانها

ما حكم بيع املداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي يف          : ٥٠س
مكاا، وهذه الطريقة هي املتبعة عند البعض يف مـداينام يف الوقـت             

   )٢(احلاضر؟

  
                                                

، ويف كتـاب  ٣٨٤: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(
  .١٩: بالكويت، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمي(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
، ويف كتـاب  ٣٨٣: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )ةفتاوى إسالمي ( نشر يف كتاب     )٢(
كتـاب  (، ويف   ٣٣: بالكويت، ص ) مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   (

  .١٣٩: ، ص١، ج)الدعوة
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ال جيوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة، إال إذا كان مالكـاً              : ج
ال تبع  ((:  حلكيم بن حزام   صلى اهللا عليه وسلم   ول النيب   هلا وقد قبضها؛ لق   

  .)١())ما ليس عندك

 يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن العـاص          صلى اهللا عليه وسلم   وقوله  
رواه . )٢())ال حيل سلف وبيع، وال بيع ما ليس عندك        ((: رضي اهللا عنهما  

  . اخلمسة بإسناد صحيح

ضها أيـضاً؛ للحـديثني   وهكذا الذي يشتريها، ليس له بيعها حىت يقب    
املذكورين، وملا رواه اإلمام أمحد وأبو داود، وصححه ابن حبان واحلاكم،           

صـلى اهللا عليـه     ى رسول اهللا    ((:  قال رضي اهللا عنه  عن زيد بن ثابت     
  . )٣()) أن تباع السلع حيث تبتاع، حىت حيوزها التجار إىل رحاهلموسلم

                                                
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )عالبيو(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
: بـرقم ) مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

، والنسائي يف   ١٢٣٤: ، برقم ) كراهية بيع ما ليس عندك     ما جاء يف  (، باب   )البيوع( والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )٣(
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:  قـال  ضي اهللا عنهما  روملا روى البخاري يف صحيحه عن ابن عمر         
 يبتاعون جزافا   صلى اهللا عليه وسلم   لقد رأيت الناس يف عهد رسول اهللا        ((
. )١()) يضربون أن يبيعوه يف مكانه حىت يؤوه إىل رحاهلم         – يعين الطعام    -

  . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

  حكم بيع الموظف سلعته
  على المؤسسة التي يعمل فيها دون علمها

ل يف مؤسسة براتب حمدد ومعلـوم، وجبانـب     شخص يعم : ٥١س
عمله يقوم بشراء بضاعة من اليت تتاجر فيها املؤسسة، وذلك مـن            

 أي حتـت  -حسابه اخلاص، ويسلمها للمؤسسة على سبيل األمانة     
 وبعد بيع البضاعة، حيصل على قيمتها من املؤسـسة ،           -التصرف  

  . وهذا كله معلوم لدى صاحب املؤسسة

 جاء له شخص من خارج املؤسسة، وعرض      ويف إحدى املرات،  
  عليه أن يقوما سوياً بشراء سلعة باملشاركة، على أن 

                                                
  . ١٥٢٦: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )١(
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يقوم الشخص الذي يعمل يف املؤسسة أيضاً بوضعها لدى املؤسسة          
ولكن بعد دراسة املوضوع، قررا أن يقومـا ببيـع      . حتت التصرف 

السلعة للمؤسسة بيعاً قطعياً، وليس حتت التصرف، وطبعـاً هـذا           
ف حيقق رحباً يف هذه العملية، واتفقا على أن يقـوم الـشخص        سو

الذي هو من خارج املؤسسة بعرض السلعة على مدير املؤسـسة،           
 أي ال يظهر عليه أمام مدير املؤسسة،        -وال يكون املوظف ظاهراً     

  . -بأنه شريك للشخص الذي من خارج املؤسسة يف العملية 

املوظف والشخص مـن    وبعد أن وافق املدير على الشراء، قام        
خارج املؤسسة بأخذ القيمة من املدير، واشتريا السلعة للمؤسسة،         
ونتج عن هذا ربح، تقامسه املوظف والشخص الذي مـن خـارج            
املؤسسة، مع العلم بأن املدير ال يعلم دور املوظف، وأنه مـستفيد            

  . من هذا

ما حكم عمل هذا املوظف؟ هل هو خيانة؟ وهل كان          : السؤال
يه أن خيرب املدير قبل متام العملية؛ نظراً ألنه هناك فرق بـني   جيب عل 

السعر املشترى به السلعة والسعر املباع به للمؤسسة، والذي نتج          
عنه رحباً، اشترك املوظف والشخص الـذي خـارج املؤسـسة يف     

  تقامسه؟ فهل جيب عليه رد املبلغ الذي رحبه، مع العلم بأنه 
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  . )١(العفو من املدير؟يصعب عليه أن يطلب السماح و

أن املوظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير        : ظاهر هذا السؤال  : ج
املؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا ال جيوز ألما باعا ما ال ميلكان، وقـد              

ال حيل سلف وبيـع،     ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   صح عن رسول اهللا     
رضي اهللا  حلكيم بن حزام    ، وصح عنه أنه قال      )٢())وال بيع ما ليس عندك    

  .)٣())ال تبع ما ليس عندك ((: عنه

أما لو اشترياها وحازاها إىل ملكهما، مث باعها الشريك الذي ال يعمل            
يف املؤسسة على مدير املؤسسة، فال أعلم حرجاً يف ذلـك، وإن مل يعلـم     
مدير املؤسسة أن املوظف لديه شريك يف السلعة املذكورة؛ ألنه ال يترتب            

  . واهللا ويل التوفيق. ذلك ما مينع صحة البيععلى 

  

                                                
  ).جريدة املسلمون( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من )١(
: بـرقم ) مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)ما ليس عند البائعبيع (، باب )البيوع(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
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  )الوعد بالشراء(حكم ما يسمى 

ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء، وهل هـو داخـل يف            : ٥٢س
   )١(مسمى الربا؟

الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك، فـإذا أراد إنـسان        : ج
 يف  شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها مث يبيعها عليه، فـال حـرج             

ذلك إذا مت الشراء وحصل القبض، مث باعها بعد ذلك علـى الراغـب يف               
 أنه  رضي اهللا عنه  شرائها؛ ملا جاء يف احلديث الصحيح عن حكيم بن حزام           

يا رسول اهللا يأتيين الرجل يريد السلعة، وليس عندي، أفأبيعها عليه،           : قال
 تبع ما لـيس     ال((: صلى اهللا عليه وسلم   مث أذهب فأشتريها، فقال له النيب       

  . )٢())عندك

فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها وصارت عنـده،         
  . فإنه ال حرج يف ذلك

   يف صلى اهللا عليه وسلمويف هذا املعىن قول النيب 

                                                
  ). واجب املسلمني جتاه دينهم ودنياهم(ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته، بعد حماضرة بعنوان  من )١(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
، بـاب  )تالتجارا(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
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رضـي اهللا  احلديث الصحيح ، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العـاص             
  . )١())دكال حيل سلف وبيع، وال بيع ما ليس عن((: عنهما

ى رسول اهللا   ((:  قال رضي اهللا عنه  وثبت من حديث زيد بن ثابت       
 أن تباع السلع حيث تبتاع، حىت حيوزها التجـار إىل          صلى اهللا عليه وسلم   

  . ))رحاهلم
ومبا ذكرنا من األحاديث، يعلم أن اإلنسان إذا وجد سلعة عند زيـد             

 فإنـه ال    -ري ذلك    سيارة أو حبوباً أو مالبس أو أواين، أو غ         -أو عمرو   
حرج أن يشتريها وحيوزها يف ملكه، إذا كان البائع قد أـى إجـراءات              

  . شرائها، وحازها يف ملكه
 إىل بيتـه أو     -لكن ال يبيعها املشتري الثاين حىت ينقلها إىل حمل آخر           

 وخيرجها من حمل البائع إىل حمل آخر، مث يبيعها بعد ذلك إذا             -إىل السوق   
اديث املذكورة، ومبا رواه البخاري يف صحيحه عن ابـن  شاء؛ عمالً باألح  

صـلى اهللا   كنا نضرب على عهد رسول اهللا       ((:  قال رضي اهللا عنهما  عمر
: ، ويف لفـظ   )) على بيع الطعام يف حمله، حىت ننقله إىل رحالنا         عليه وسلم 

واهللا . ))حىت ننقله من أعلى السوق إىل أسفله، ومن أسفله إىل أعـاله           ((
  . ويل التوفيق

                                                
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)س عند البائعبيع ما لي(، باب )البيوع(
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   من صور المسابقات التجارية المحرمة-٥٣

  . حممد/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكرم 
  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

  : هـ، الذي نصه٢/١٢/١٤٠٧فأشري إىل كتابكم املؤرخ يف 
نرفق لكم صورة إعالن، نرجو التكرم بإعالمنا بالوجه الـشرعي          " 
  : ص هذا اإلعالن، ونص اإلعالنخبصو

  جممع العويس التجاري(
  اإلمجايل قيمة اجلائزة عدد اجلوائز 

  اجلائزة األوىل
  اجلائزة الثانية
 اجلائزة الثالثة

١٢  
٢٤  
٥٣ 

١٣٠٠٠  
٧٠٠٠  
٣٥٠٠ 

١٥٦٠٠٠  
١٦٨٠٠٠  
١٨٥٥٠٠  

   ٥٠٩٥٠٠   جائزة٨٩
 ريال قيمة اجلوائز املقدمة

  : طريقة االشتراك
  ض الغزايل يف جممع العويس التجاري كل مشتر من معار
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مينح بطاقتني ختوله االشتراك ذا السحب الكبري والفريد مـن نوعـه،         
وحيق لكل مشتر من أي من معارض الغزايل يف اململكة، احلصول علـى        

  . بطاقة واحدة، ختوله االشتراك بنفس السحب، وللجوائز ذاا
الثة أشهر، وبعـدها    العرض سار ملدة ث   . إا فرصة فريدة من نوعها    

يتم السحب أمام معارض الغزايل يف أسواق العويس، وسـنعلن أمسـاء            
  . )١(انتهى). الفائزين بالصحف

أن هذه املعاملة من صـور القمـار        : أفيدكم: أقول وباهللا التوفيق  : ج
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ ِإنمـا       ﴿: تعاىلاحملرم، وهو امليسر املذكور يف قوله       

الْخ         وهِنبتطَاِن فَاجيِل الشمع نم سِرج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو رم
ِإنما يِريد الشيطَانُ أَن يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغـضاء           *لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

لِّه وعِن الصالَِة فَهـلْ أَنـتم       ِفي الْخمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر ال      
والسالم علـيكم ورمحـة اهللا    . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه     . )٢(﴾منتهونَ
  . وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  هـ ٢/١٢/١٤٠٧ فتوى صدرت من مكتب مساحته رداً على رسالة األخ حممد يف )١(
   ٩١، ٩٠ سورة املائدة، اآليتان )٢(
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  حكم بيع ساعات
  الذهب والخواتم واألقالم للرجال

 ا ذهب للرجال؟ وكذلك ما      هل جيوز بيع الساعات اليت    : ٥٤س
شيئاً، فمـا  حكم بيع اخلوامت واألقالم اليت ا ذهب؟ ومن باع منها   

   )١(حكم املال الذي رحبه؟

جيوز بيع الساعات واخلوامت من الذهب والفضة للرجال والنـساء          : ج
مجيعاً، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب وال خامت الـذهب وال             

  . عة الفضة، وإمنا ذلك للنساءاملموه بذلك، وهكذا سا

أما خامت الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما األقالم من الـذهب            
والفضة فال جيوز استعماهلا للرجال والنساء مجيعاً؛ ألا ليست من احللية،           
وإمنا هي أشبه بأواين الذهب والفضة، واألواين من الذهب والفضة حمرمـة       

 آنية الذهب ال تشربوا يف    ((: هللا عليه وسلم  صلى ا على اجلميع؛ لقول النيب     
 - يعـين الكفـرة      -والفضة، وال تأكلوا يف صحافها؛ فإا هلم يف الدنيا          

  . متفق على صحته. )٢())ولكم يف اآلخرة

                                                
  .٣٦٢: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
اللبـاس  (، ومـسلم يف     ٥٤٢٦: ، برقم )ضضاألكل يف إناء مف   (، باب   )األطعمة( رواه البخاري يف     )٢(

  .٢٠٦٧: ، برقم)حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال(، باب )والزينة
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الذي يشرب يف إناء الذهب والفـضة،  ((: عليه الصالة والسالم وقوله  
  . م يف صحيحهأخرجه اإلمام مسل. )١())إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم

  . املالعق، وأكواب الشاي والقهوة، وحنو ذلك: ويلتحق باألواين

نسأل اهللا جلميع املسلمني التوفيق ملا فيه رضاه، والسالمة من أسـباب      
  . غضبه، واهللا ويل التوفيق

  حكم المتاجرة بالذهب

إنين أقوم ببيع وشـراء اجلنيهـات الـسعودية الـذهب           : ٥٥س
اخنفاض سعر الذهب يف السوق، أذهـب       والسبائك الذهبية، فعند    

ريال، وعندما يرتفع سعره    ) ٣٠٠(وأشتري جنيه الذهب مثالً بـ      
رياالً، فهل يف هذه العملية حمذور شرعي، علمـاً        ) ٤٨٠(أبيعه بـ   

بأنين أشتري اجلنيهات، وأسلم املال لصاحب املـصرف، وآخـذ          
  اجلنيهات، وعكس 

                                                
، بـاب   )اللباس والزينة (، ومسلم يف    ٥٦٣٤: ، برقم )آنية الفضة (، باب   )األشربة( رواه البخاري يف     )١(
  .٢٠٦٥: ، برقم)حترمي استعمال أواين الذهب والفضة يف الشرب(
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   )١(ذلك يف البيع؟

 كمـا  -لة املذكورة، إذا كان ذلك يـداً بيـد   ال حرج يف املعام   : ج
 عن الـنيب    رضي اهللا عنه   حلديث عبادة بن الصامت      -ذكرت يف السؤال    

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والـرب      ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   
بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثالً مبثـل، سـواًء            

إذا اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كـان          بسواء، يداً بيد، ف   
  . خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه. )٢())يداً بيد

  

  حكم التجارة بأشرطة الفيديو

ما حكم جتارة أشرطة الفيديو، اليت أقل ما فيها أن تظهـر            : ٥٦س
النساء سافرات، ومتثل فيها قصص الغرام واهليام، وهل مال التاجر          

يه؟ وكيف يـتخلص مـن هـذه األشـرطة     حرام؟ وماذا جيب عل 
  .)٣(جزاكم اهللا خرياًواألجهزة؟ 

                                                
  .٣٥١: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .١٥٨٧: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
  .٣٧٤: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٣(
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هذه األشرطة حيرم بيعها، واقتناؤها، ومساع ما فيها والنظر إليها؛          : ج 
لكوا تدعو إىل الفتنة والفساد، والواجب إتالفها واإلنكار على مـن         

. تعاطاها؛ حسماً ملادة الفساد، وصيانة املسلمني من أسـباب الفتنـة          
  . اهللا ويل التوفيقو

  

  حكم إصدار المجالت
  المنحرفة والعمل فيها وشرائها

ما حكم إصدار جمالت تظهر فيهـا النـساء سـافرات،           : ٥٧س
وبطريقة مغرية، وتم بأخبار املمثلني واملمثالت؟ وما حكـم مـن           

   )١(ا، ومن يشتريها؟يعمل يف هذه الة، ومن يساعد على توزيعه

الت اليت تشتمل على نشر الصور النسائية، أو        ال جيوز إصدار ا   : ج
الدعاية إىل الزنا والفواحش، أو اللواط أو شرب املسكرات، أو حنو ذلك             
مما يدعو إىل الباطل ويعني عليه، وال جيوز العمل يف مثل هذه اـالت؛ ال   

  بالكتابة وال 

                                                
، ويف كتـاب  ٣٨٤: ، ص٤حممـد املـسند، ج  / من مجع الشيخ ، )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(
  .٢٠: بالكويت، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمي(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
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 يف  بالترويج؛ ملا يف ذلك من التعاون على اإلمث والعدوان، ونشر الفـساد           
  . األرض، والدعوة إىل إفساد اتمع، ونشر الرذائل

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى    ﴿:  يف كتابه املبني   عز وجل وقد قال اهللا    
  . )١(﴾والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب

من دعا إىل هدى، كان لـه مـن      ((:  عليه وسلم  صلى اهللا وقال النيب   
األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل              
ضاللة، كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، ال ينقص ذلك من آثـامهم               

  .أخرجه مسلم يف صحيحه. )٢())شيئاً

قوم :  مل أرمها  صنفان من أهل النار   ((:  أيضاً صلى اهللا عليه وسلم   وقال  
معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريـات،           
مائالت مميالت، رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يـدخلن اجلنـة وال         

أخرجه مـسلم  . )٣())جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا  
  . يف صحيحه أيضاً

                                                
  .٢ سورة املائدة ن اآلية )١(
  .٢٦٧٤: ، برقم)من سن سنة حسنة أو سيئة(، باب )العلم( رواه مسلم يف )٢(
: ، بـرقم  )النساء الكاسيات العاريات املـائالت املمـيالت      (، باب   )ةاللباس والزين ( رواه مسلم يف     )٣(

٢١٢٨ .  
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نسأل اهللا أن يوفق املسلمني     . ةواآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثري     
ملا فيه صالحهم وجنام، وأن يهدي القائمني على وسائل اإلعالم وعلـى            
شئون الصحافة لكل ما فيه سالمة اتمع، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم            

  . ومن مكائد الشيطان؛ إنه جواد كرمي

  

  حكم فتح محل للتصوير

 وأعمـل   -هللا احلمد    و -أنا هندي اجلنسية، مسلم الديانة      : ٥٨س
هنا باململكة، وأنوي بعد عوديت لبالدي فتح حمل تصوير فوتوغرايف          
وتصوير مستندات؛ ألكسب منه وأعيش أنا وأسريت، فهـل هـذا           

   )١(العمل حالل أم حرام؟

: صلى اهللا عليه وسلم   تصوير ذوات األرواح ال جيوز؛ لقول النيب        : ج
متفق على صحته، وألنـه   . )٢( ))أشد الناس عذاباً يوم القيامة املصورون     ((

  لعن آكل ((: صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .٣٧٢: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
اللبـاس  (، ومسلم يف ٥٩٥٠: ، برقم)عذاب املصورين يوم القيامة  (، باب   )اللباس( رواه البخاري يف     )٢(

  .٢١٠٩: ، برقم)ير صورة احليوانحترمي تصو(، باب )والزينة
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  . رواه البخاري يف صحيحه. )١())الربا وموكله، ولعن املصور

فنوصيك بعدم فتح حمل للتصوير، وعليك أن تلتمس كسباً حـالالً،           
ن حيثُ  ويرزقْه مِ . ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجا     ﴿:  يقول سبحانهواهللا  

 ِسبتحـِرِه        ﴿: عز وجل ، ويقول   )٢(﴾لَا يأَم ِمن ل لَّهعجي ِق اللَّهتن يمو
  . وفقك اهللا لكل خري. )٣(﴾يسرا

  حكم بيع الصحف والمجالت الساقطة

لدينا مكتبة لبيع األدوات املدرسية والقرطاسية، كما تقوم        : ٥٩س
ـ        ض هـذه اـالت     املكتبة ببيع بعض الصحف واـالت، وبع

والصحف تضع على غالفها أو بعض صفحاا صورة فتيات ملونة؛         
قصد ا لفت نظر املشترين، وقد تعرضنا النتقادات مـن بعـض            

إن بيعها حرام، فنرجو من شيخنا اجلليل حفظـه         : الناس، ويقولون 
   )٤(.ذا األمر؟ جزاكم اهللا خرياًاهللا أن يفتينا يف ه

  
                                                

  .٢٠٨٦: ، برقم)موكل الربا(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )١(
  .٣، ٢ سورة الطالق، اآليتان )٢(
  .٤ سورة الطالق، اآلية )٣(
  .٣٧١: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٤(
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كم بيع الصحف واالت املـشتملة علـى        ال جيوز لكم وال لغري    : ج
: سـبحانه الصور النسائية، أو املقاالت املخالفة للشرع املطهر؛ لقول اهللا          

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُـواْ           ﴿
  . )١(﴾اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب

   شراء أو بيعحكم
  أو الترويج للمطبوعات التي تسخر

  من اإلسالم وتقع في الدعاة وتنشر الفساد

كثري من الصحف واالت تسخر من اإلسالم، وتقـع يف          : ٦٠س
الدعاة، وتشيد بالكفار والفجار وأهل الفن، وتنشر صور النـساء          
السافرات، فما حكم شراء هذه املطبوعات أو بيعها أو التـرويج           

   )٢(هلا؟

 من نشر الصور اخلليعـة، أو سـب         -الصحف اليت ذه املثابة     : ج
الدعاة، أو التثبيط عن الدعوة، أو نشر املقاالت اإلحلادية، أو ما شابه ذلك             

 الصحف اليت هذا شأا جيب أن تقاطع، وأن ال تشترى، وجيب علـى              –
  الدولة إذا كانت 

                                                
  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
  .٨ذا اموع ج نشر يف ه)٢(
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  . ملسلمنيإسالمية أن متنعها؛ ألن هذه تضر اتمع، وتضر ا

فالواجب على املسلم أن ال يشتريها، وأن ال يروجها، وأن يـدعو إىل       
تركها، ويرغِّب يف عدم اقتنائها وعدم شرائها، وعلى املـسئولني الـذين            
يستطيعون منعها أن مينعوها، أو يوجهوها إىل اخلري؛ حـىت تـدع الـشر             

  . وتستقيم على اخلري

  

  حكم بيع األشرطة واألفالم الخليعة

 وعنده فيديو وأشرطة وأفـالم      عز وجل رجل تاب إىل اهللا     : ٦١س
خليعة، فهل جيوز له بيعها؟ وإذا كان ال جيوز بيعها فماذا يعمـل ـا؟               

   )١(وهل جيوز أن يسجل فيها اخلطب والربامج واملشاهد املفيدة؟

نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه وميسح ما فيهـا مـن الباطـل،               : ج
اخلبيث، أما بيعها فال جيوز وهي على حالتـها         فيسجل فيها الطيب وميحو     

  . الرديئة؛ ألن ذلك يعترب من التعاون على اإلمث والعدوان

  

                                                
  .٣٧٩ص ٦ نشر يف هذا اموع ج)١(



  

 - ٨١ - 
 

  حكم بيع آالت التصوير

رجل عنده استوديو، وكان فيه آالت التصوير، وعلـم أن     : ٦٢س
التصوير حرام، فكيف يتصرف فيها حبيث ميكنـه الـسالمة مـن            

أليس يكون ذلك مساعدة علـى      اخلسارة؟ وإذا باعها على مسلم،      
هـل  . نشر املعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من املـال           

   )١(جيوز صرفه عليه وعلى أهله؟

فإن االستوديو يصور اجلائز واملمنوع، فإذا صور       : هذا فيه تفصيل  : ج
فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات واجلبال وغريها مما لـيس فيـه              

 ذلك، ويصور هذه األشياء اليت قد حيتـاج إليهـا           روح، فال بأس أن يبيع    
  . الناس وليس فيها روح

 - من بين اإلنسان أو الدواب والطيـور         -أما تصوير ذوات األرواح     
فال جيوز إال للضرورة، كما لو صور شيئاً مما يضطر إليه الناس، كالتابعيـة    

ز ، فال بأس، وهكذا جـوا     )حفيظة النفوس (اليت حيتاجها الناس، وتسمى     
السفر، والشهادة العلمية اليت ال حتصل إال بالـصورة، وهكـذا تـصوير             

  ارمني؛ ليعرفوا ويتحرز من 

                                                
  .٣٧٩ص ٦ نشر يف هذا اموع ج)١(
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 عز وجل شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة؛ لقول اهللا           
وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإالَّ مـا اضـطُِررتم           ﴿  ِ :يف كتابه الكرمي  

  . )١(﴾ِإلَيِه

أنه ال يستعمل فيه إال الشيء اجلائز، وإذا باعه على النـاس     : واملقصود
فال بأس ببيعه؛ ألنه يستخدم يف الطيب واخلبيث، مثل بيع اإلنسان السيف            
والسكني، وأشباههما مما يستعمل يف اخلري والـشر، واإلمث علـى مـن             

 حنومها  استعملها يف الشر، لكن من علم أن املشتري للسكني أو السيف أو           
  . يستعملها يف الشر حرم بيعها عليه

  تجار بهحكم شرب الدخان وبيعه واال

ما حكم شرب الدخان، وهل هو حرام أم مكروه؟ ومـا           : ٦٣س
   )٢(حكم بيعه واإلجتار فيه؟

الدخان حمرم؛ لكونه خبيثاً ومشتمالً على أضـرار كـثرية، واهللا           : ج
ملطاعم واملشارب وغريهـا،     وتعاىل إمنا أباح لعباده الطيبات من ا       سبحانه

   وحرم عليهم اخلبائث، قال اهللا

                                                
  .١١٩ سورة األنعام، اآلية )١(
  .٦ نشر يف هذا اموع ج)٢(
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، )١(﴾يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُم الطَّيبـات ﴿: سبحانه وتعاىل 
 يف سـورة    صـلى اهللا عليـه وسـلم       يف وصف نبيه حممد      سبحانهوقال  

ِن الْمنكَـِر ويِحـلُّ لَهـم       يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم ع   ﴿): األعراف(
  . )٢(﴾الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخبآِئثَ

والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات، بل هو من اخلبائث، وهكذا           
مجيع املسكرات كلها من اخلبائث، والدخان ال جيوز شربه وال بيعـه وال             

  .  والعواقب الوخيمةالتجارة فيه؛ ملا يف ذلك من املضار العظيمة،
والواجب على من كان يشرب أو يتجر فيه، البدار بالتوبة واإلنابة إىل            

 والندم على ما مضى، والعزم على أال يعـود يف           -وتعاىل    سبحانه -اهللا  
 وتوبوا ِإلَـى  ﴿: عز وجل ذلك، ومن تاب صادقاً تاب اهللا عليه، كما قال          

وِإنـي  ﴿: سبحانه، وقال   )٣(﴾نَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ  اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنو   
  . )٤(﴾لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى

، )٥())التوبة جتب ما كـان قبلـها     ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقال النيب   
  التائب ((: عليه الصالة والسالموقال 

                                                
  .٤ سورة املائدة، اآلية )١(
  .١٥٧ سورة األعراف، اآلية )٢(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٣(
  .٨٢ سورة طه، اآلية )٤(
يا أيها الذي آمنوا توبوا إىل اهللا       : (- تعاىل   -، تفسري قوله    )تفسري سورة التحرمي  ( يف    ذكره ابن كثري   )٥(

  .  هـ١٤٠٣دار املعرفة، بريوت . ، ط٣٩٢: ، ص٤، ج)توبة نصوحاً
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  . )١())من الذنب كمن ال ذنب له

نسأل اهللا أن يصلح حال املسلمني، وأن يعيذهم من كل ما خيـالف             و
  . شرعه؛ إنه مسيع جميب

                                                
   ٤٢٥٠باب ذكر التوبة برقم ) الزهد(رواه ابن ماجة يف )١(
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   التحذير من القمار- ٦٤
  )١(وشرب المسكر وبيوع الغرر

  : احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه، أما بعد

س  أحل لعباده الطيبات من املطاعم واملشارب واملالب       سبحانهفإن اهللا   
واملعامالت؛ حلاجة العباد إليها، وعظيم نفعها، وسالمتها مـن الـضرر،           

 مجيع اخلبائث من املطاعم واملـشارب واملالبـس         عز وجل وحرم عليهم   
  . واملعامالت؛ لعظم ضررها، وعدم نفعها، أو قلته يف جنب املضرة الغالبة

م قُـلْ أُِحـلَّ    يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَه   ﴿): املائدة( يف سورة    تعاىلقال  
 اتبالطَّي يف السورة املذكورة   تعاىل، وقال   )٢(﴾لَكُم  :﴿     ـا الَّـِذينها أَيي

آمنواْ ِإنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِرجـس مـن عمـِل            
 الشيطَانُ أَن يوِقع بينكُم      ِإنما يِريد   *الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ   

الْعداوةَ والْبغضاء ِفي الْخمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللّـِه وعـِن            
وأَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ واحذَرواْ فَِإن        *الصالَِة فَهلْ أَنتم منتهونَ   

لَمفَاع متلَّيوتِبنيالَغُ الْما الْبوِلنسلَى را عم٣(﴾واْ أَن( .  
                                                

  .هـ٨/١/١٤٠٨كلمة صدرت من مكتب مساحته بتاريخ )١(
  .٤دة، اآلية سورة املائ)٢(
  .٩٢ - ٩٠سورة املائدة، اآليات )٣(
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يف وصف نبينا وسيدنا وإمامنا حممد      ) األعراف( يف سورة    تعاىلوقال  
الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي اُألمـي      ﴿: صلى اهللا عليه وسلم   بن عبد اهللا    

التوراِة واِإلنِجيِل يأْمرهم ِبـالْمعروِف     الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي      
          عضيآِئثَ وبالْخ ِهملَيع مرحياِت وبالطَّي مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيو

           رـزعواْ ِبـِه ونآم فَالَِّذين ِهملَيع تاَألغْالَلَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع وه
  . )١(﴾ونصروه واتبعواْ النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ

 يف هذه اآليات أنه أحل لعباده الطيبـات وحـرم           سبحانهأوضح اهللا   
اخلمر؛ لعظم مضرا،   :  أن من مجلة اخلبائث    سبحانهعليهم اخلبائث، وبني    

والعداوة بني املتعاطني هلـا وغريهـم،       وسلبها العقول، وجلبها الشحناء     
وصدها عن ذكر اهللا وعن الصالة؛ فهي أم اخلبائث، ووسـيلة الرذائـل،             
وهي من أقبح الكبائر وأعظم اجلرائم، وقد أوعد اهللا من مات عليهـا أن              

  . نستجري باهللا من ذلكعصارة أهل النار، : نة اخلبال، وهييسقيه من طي

القمار؛ ومـا ذاك إال ملـا       : يسر، وهو امل: ومن مجلة اخلبائث الكسبية   
سلب الثروات، وأكل املـال     : يترتب عليه من األضرار العظيمة اليت منها      

. بغري حق، وجلب الشحناء والعداوة، والصد عن ذكر اهللا وعن الـصالة           
  وكثري من الناس اليوم 

                                                
  .١٥٧سورة األعراف، اآلية )١(
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 مبا  يتعاطى امليسر، وال يبايل مبا قاله اهللا ورسوله يف حترميه والنهي عنه، وال            
يترتب عليه من املفاسد واألضرار؛ وذلك ملا جبلت عليه القلـوب مـن             
اجلشع والطمع، واحلرص على استحصال املال بكل وسيلة، ولو كـان يف            
ذلك غضب اهللا وعقابه، بل ولو كان يف ذلك ذهاب ماله، وتلف نفـسه              
يف العاقبة، إال من شاء اهللا من العباد؛ وما ذاك إال لسكر القلـوب حبـب             

 كالقمـار،   -ال، واحلرص عليه، ونسيان ما يترتب على وسائله احملرمة          امل
 من العواقب الوخيمة يف الدنيا واآلخرة، وقد صح عن الـنيب  -وبيع الغرر  

ومن املعاملة الداخلة يف القمار     .  أنه ى عن بيع الغرر     صلى اهللا عليه وسلم   
 والتجار  ويف بيع الغرر، ما حدث يف هذا العصر من وضع بعض الشركات           

جوائز خفية يف بعض السلع اليت يراد بيعها؛ طمعاً يف اسـترتاف ثـروات              
املسلمني، وترغيباً هلم يف شراء السلع املشتملة على اجلوائز بأغلى من مثنها            

وال ريـب   . املعتاد، واالستكثار من تلك السلع؛ رجاء الظفر بتلك اجلوائز        
ألن املشتري يبـذل مالـه      أن هذه املعامالت من امليسر، ومن بيع الغرر؛         

الكثري رجاء مال جمهول، ال يدري هل يظفر به أم ال، وهذا مـن امليـسر       
  . وبيع الغرر الذي حذر اهللا ورسوله منه

وهكذا بيع البطاقات ذوات األرقام؛ ليفوز مشتريها ببعض اجلوائز إذا          
حصل على الرقم املطلوب، وال شك أن هذا العمل من امليسر الذي حرمه             

   ملا فيه من اهللا؛
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  . املخاطرة، وأكل األموال بالباطل

 واحذروا هـذه املعـامالت احملرمـة،        - أيها املسلمون    -فاتقوا اهللا   
وحذروا منها إخوانكم، واحرصوا على حفظ أموالكم، وعدم صرفها إال          
فيما تتحققون منفعته وسالمته مما خيالف شرع اهللا، وإياكم أن تـساعدوا            

من التجار والشركات مبـا يـسلب أمـوالكم،    أعداءكم وأرباب اجلشع   
  . ويغضب اهللا عليكم

 أن متنع هذه املعامالت،     - وفقها اهللا لكل خري      -وجيب على احلكومة    
وأن متنع ورود هذه السلع املشتملة على اجلوائز، الـيت توقـع النـاس يف               

  . القمار، وتسلب األموال، وتضر اتمع

 ملا فيه صالح البالد والعبـاد،       نسأل اهللا أن يوفق احلكومة واملسلمني     
وشركاتنا وسائر املسلمني ملا يرضي اهللا، ويقرب لديه،         وأن يهدينا وجتارنا  

وينفع املسلمني؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى اهللا وسلم علـى عبـده              
  . ورسوله حممد، وآله وصحبه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  يع الدكان جزافاًحكم ب

يوجد يف األسواق أشـخاص يتقـدم أحـدهم إىل أحـد      : ٦٥س
الدكاكني، مث يشتري الدكان من صاحبه جزافاً، والدكان يوجد فيه          
من األقمشة الرجالية والنسائية والغتر من مجيع األنواع، فهل هـذا    
البيع والشراء صحيح، أم فيه نوع من اجلهالـة؟ نرجـو التكـرم             

 يأتينـا   – متع اهللا حبياتكم على طاعته       – وكذلك   .باجلواب الشايف 
بون من بعض احملالت، ويتفقون معنا على مشترى سـلعة، مث           ومند

 مثـل هـذه     -عندما يتم االتفاق يطلبون أن نسلمهم ورقة رمسية         
 بدون أن نكتب فيها حنن شـيئاً، وإذا  -الورقة اليت فيها خطنا هذا    

عة، فهل جيوز لنـا أن      رفضنا تسليم الورقة ينكل عن مشترى السل      
 وال  - يكتب ما يريـد      -نسلمه ورقة بيضاء، وهو يتصرف فيها       

  . أ هـ. )١(وفقكم اهللا لألعمال الصاحلةتفوتنا البيعة؟ أفتونا 
البيع املذكور صحيح إذا كـان      : اجلواب عن السؤال األول أن يقال     

، املشتري قد عرف املال الذي يف الدكان، وقلّبه، وكان على بصرية منـه            
أما إن كان حني الشراء ال يعرف حقيقة املال، وإمنا اشتراه جزافاً، فـالبيع            

  . غري صحيح؛ ملا فيه من الغرر
                                                

  .باملدينة املنورة) جملة اجلامعة اإلسالمية( نشر يف )١(
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أنه ى عـن بيـع      ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقد صح عن رسول اهللا      
: أنه ـى عـن بيـع      ((: صلى اهللا عليه وسلم   ، كما صح عنه     )١())الغرر

  . ؛ ملا يف ذلك من الغرر)٢())املالمسة، واملنابذة، وبيع احلصاة
أي ثوب ملـسته أو ملـسه       : أن يقول البائع للمشتري   :  هي واملالمسة

  . فالن فهو عليك بكذا
أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فالن        :  أن يقول للمشتري   :واملنابذة

  . فهو عليك بكذا
أو أي ثوب وقعت عليها      أي بقعة : أن يقول البائع  :  هو وبيع احلصاة 

  . صاة فهو عليك بكذاأو عليه احل
 جبامع الغرر؛ لكون املشتري     - فهو يف حكمه     -وما أشبه هذا التصرف     

 أرحم بعباده مـن     سبحانهمل يدخل يف املعاملة على بصرية حبقيقة املبيع، واهللا          
  .  عما يضرهم يف املعامالت وغريهاعز وجلأنفسهم؛ وهلذا اهم 

من يريد شراء سلعة    هل جيوز إعطاء    :  أما السؤال الثاين وهو    -٦٦
  إىل آخره؟ .. ورقة بيضاء؛ ليكتب فيها ما يريد من صفة العقد

  أن يقال مثل هذا ال جيوز؛ ألن الظاهر من: فجوابه

                                                
  .١٥١٣: ، برقم)بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )١(
إبطال بيع  (، باب   )البيوع(، ومسلم يف    ٢١٤٦: ، برقم )ذةبيع املناب (، باب   )البيوع( رواه البخاري يف     )٢(

  .١٥١١: ، برقم)املالمسة واملنابذة
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 الذين يتقدمون بطلب بعض األوراق الرمسية ليكتبوا فيها ما          -حال هؤالء   
 اخليانة والغش ملن وكلهم، وبذلك يكون إعطـاؤهم         -شاءوا من الثمن    

:  يقـول سـبحانه ق الرمسية معاونة هلم على اإلمث والعـدوان، واهللا      األورا
وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُـواْ           ﴿

  . )١(﴾اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب
 األمانة واحلـذر    نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني، ويوفقهم ألداء       

  . من اخليانة؛ إنه خري مسئول

  حكم بيع المسروق وشرائه

عندما يسرق إنسان شيئاً ما، ويبيعه آلخـر يعلـم أنـه             : ٦٧س
   )٢(مسروق، فهل هناك إمث على املشتري؟

من علم أن املبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه اإلنكار           : ج
ه، وأن يستعني على ذلك     على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إىل صاحب        

  . بأويل األمر إن مل تنفع النصيحة
عرض علي سلعة اتضح يل أا مسروقة، غـري أن الـذي            : ٦٨س

  عرضها علي مل يكن هو السارق، وإمنا اشتراها من 

                                                
  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
  .٣٧٢: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٢(
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 مع علمي بذلك    -شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها        
   )١( منه؟  فهل أكون آمثاً، مع إين ال أعلم صاحبها الذي سرقت-

الذي يظهر من األدلة الشرعية، أنه ال جيوز لك شراؤها إذا اتضح            : ج
تعـاونواْ   والَ﴿: سبحانهلك أو غلب على ظنك أا مسروقة؛ لقول اهللا          

، وألنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس          )٢(﴾علَى اِإلثِْم والْعدوانِ  
 يف بيعها، فكيف تعينه على ظلمـه؛        مالكاً هلا شرعاً، وال مأذوناً له شرعاً      

  فتأخذ مال غريك بغري حق؟ 

إذا أمكن شراؤها لالستنقاذ، وردها إىل مالكها، فال بأس إذا مل           . نعم
يتيسر أخذها بالقوة وعقوبة الظامل، أما إذا أمكن أخذها بالقوة وعقوبـة            

 :الظامل بعقوبته الشرعية، فهذا هو الواجب؛ لألدلة املعلومة من احلـديث          
  .  احلديث)٣())...انصر أخاك ظاملاً أو مظلوما((

 

  

                                                
  . نورة سؤال أجاب عنه مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة امل)١(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(
، باب  )الفنت(، والترمذي يف    ٦٩٥٢: ، برقم )ميني الرجل لصاحبه  (، باب   )اإلكراه( رواه البخاري يف     )٣(
  .٢٢٥٥: ، برقم)ما جاء يف النهي عن سب الرياح(
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  حكم قبض المبيع وإخراجه
  من محل البائع ثم بيعه على البائع األول

أنا رجل أتعامل مع الناس باملداينة، فإذا جـاءين شـخص           : ٦٩س
مبا يساوي مخسني ألف ريال؛ مثالً من القهـوة أو           يطلب مين ديانة  

ندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي      اهليل أو الرز، وهي ليست ع     
 فأشتري  - حسب رغبة طالب الديانة      -عنده هيل أو قهوة أو رز       

منه الرز أو القهوة أو اهليل؛ سعر الكيس مبائة ريال نقداً أو أكثر أو             
أقل، مث أعدها، مث أخرجها من دكانه يف الشارع عند دكانه وأسلم            

انة مؤجالً ملدة سنة؛ سعر     للتاجر الدراهم، مث أبيعها على طالب الدي      
 حسب االتفـاق    -الكيس مبائة ومخسني أو مبائة وثالثني أو أربعني         

 وبعدها أكتب العقد بيين وبينه، مث بعد ذلـك يقـوم            -بيين وبينه   
الذي اشتراها مين ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفـسه الـذي            

  اشتريتها 

  مسألة التورق
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  . منه أنا يالدائن

ال؟ أفتوين؛ ألين أتعامل ا، وعندما قال       فهل هذه املعاملة حالل أم      
   )١(.وفقكم اهللاهذه املعاملة ال جتوز، توقفت عنها : يل صاحب خري

هذه املعاملة ال حرج فيها؛ لكونك قبضت املبيع وأخرجتـه مـن    : ج
حمل البائع، وال حرج على املشتري أن يبيع على األول الذي باعه عليك،             

إىل حمل آخر من السوق أو البيـت إذا مل          بعد قبضه إياها، ونقله من حمله       
صـلى اهللا عليـه     يكن هناك تواطؤ بينك وبني البائع األول؛ لقول الـنيب           

حيل  ال((: صلى اهللا عليه وسلم   ، وقوله   )٢())ال تبع ما ليس عندك    (( :وسلم
صلى اهللا عليه   ، وملا ثبت عن النيب      )٣())سلف وبيع، وال بيع ما ليس عندك      

  تباع السلع حيث تبتاع أنه ى أن " : وسلم

                                                
  . من األفالج باململكة العربية السعودية. أ. أ. ع/  سؤال شخصي مقدم لسماحته من األخ )١(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )من الصحابة مسند املكثرين   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
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  .)١())حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

  حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل األجل

 رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آالف ريـال،           - ٧٠س
على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية            

  : كاآليت

ل، وباعهـا   اشترى صاحب الدين سلعة مببلغ عشرة آالف ريا       
على املدين باثين عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة            
من العقد، والشخص الثاين باعها على صاحب احملل بتـسعة آالف           
ومثامنائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أوالً، مث اتفق           

  . مع املدين على سداد املبلغ السابق

؟ وهل تصح طريقة املـدين مـع       هل تصح طريقة الدائن مع املدين     
صاحب احملل؟ هل هذه املسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيـل             

   )٢(.جزاكم اهللا خري اجلزاءالربا؟ أعاذنا اهللا وإياكم من شره أفتونا 

  
                                                

  . ٣٤٩٩: ، برقم)وىفيف بيع الطعام قبل أن يست(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )١(
  .٣٣٩: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٢(
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بيع يأن  : ، وهي )مسألة التورق (هذه املسألة تسمى عند أهل العلم       : ج
وم إىل أجـل معلـوم، مث       الرجل غريه سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معل       

  . يقبضها املشتري ويتصرف فيها بعد قبضه هلا

والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه            
وأَحلَّ اللّه  ﴿ :تعاىل داخل يف قوله     - يف أصح قويل العلماء      -جائز شرعاً   

هـا الَّـِذين آمنـواْ ِإذَا       يا أَي ﴿: سبحانه، ويف قوله    )١(﴾الْبيع وحرم الربا  
وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيم ِبدنتايداآلية )٢(﴾ت .  

وليس للدائن أن يبيع على الراغب يف الشراء سلعة عنـد التجـار مل              
 ال((: صلى اهللا عليه وسلم   يشترها ومل يقبضها، بل ذلك باطل؛ لقول النيب         

 صلى اهللا عليه وسـلم    ، وقوله   )٣())عندكحيل سلف وبيع وال بيع ما ليس        
  ال ((: حلكيم بن حزام

                                                
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )٢(
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(  ، والترمذي يف  ٦٦٣٣
  . ٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
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  . )١())تبع ما ليس عندك
 بـشرط أن  –) مسألة التورق( أعين –وإمنا جيوز البيع يف هذه املسألة       

يكون املال موجوداً لدى البائع ويف حوزته؛ مث ال جيوز للمشتري أن يبيعه             
السوق، وليس له أن يبيعـه      وهو عند الدائن، حىت حيوزه إىل ملكه أو إىل          

  . على الدائن بأقل مما اشتراه منه؛ ألن ذلك يتخذ حيلة للربا
وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه غري صحيح، ويسمى هذا البيـع             

  . ، وهو من بيوع الربا، واهللا ويل التوفيق)بيع العينة(
إذا كان عند رجل بضاعة، وطلب منه بعض الناس شراءها          : ٧١س
معلوم، فما احلكم الـشرعي يف      ر من سعرها احلاضر إىل أجل       بأكث
   )٢(ذلك؟

يا أَيها الَِّذين آمنواْ    ﴿: سبحانهجيوز عند أكثر العلماء؛ لقول اهللا       : ج
اآليـة، ومل يـشترط     . )٣(﴾ى أَجٍل مسمى فَـاكْتبوه    ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَ   

  . قت احلاضر أن تكون املداينة بسعر الوسبحانه

                                                
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم) عندك ما جاء يف كراهية بيع ما ليس      (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
: بالكويت، ص ) مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   ( نشر يف كتاب     )٢(

٣٨.  
  . ٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )٣(
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 ملا قدم املدينة وأهلها يسلمون يف الثمـار   صلى اهللا عليه وسلم   ولقول النيب   
من أسلف فليسلف يف كيل معلـوم ووزن معلـوم إىل      ((: السنة والسنتني 
  . متفق على صحته. )١())أجل معلوم

  .  أن يكون ذلك بسعر الوقت احلاضرعليه الصالة والسالمومل يشترط 

قي بإسناد جيد، عن عبد اهللا بـن عمـرو بـن        وخرج احلاكم والبيه  
 أمـره أن جيهـز      صلى اهللا عليه وسلم   أن النيب   (( :رضي اهللا عنهما  العاص  

، )٢())جيشاً فنفدت اإلبل، فأمره أن يشتري البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة          
  . واألدلة يف هذا املعىن كثرية

 ألن التـاجر ال     وألن أمر التجارة يف املداينة ال يستقيم إال على ذلك؛         
ميكنه غالباً أن يبيع السلع إىل أجل بسعر الوقت احلاضر؛ ألن ذلك يكلفه              
خسائر كثرية، وألن البائع ينتفع بالربح واملشتري ينتفع باإلمهال والتيسري؛          
إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن احلال، فلـو منعـت              

ع، والشريعة الكاملة جـاءت     الزيادة يف املداينة لنتج عن ذلك ضرر اتم       
   ،بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها

                                                
، باب  )املساقاة(، ومسلم يف    ٢٢٤١: ، برقم ) وزن معلوم  السلم يف (، باب   )السلم( رواه البخاري يف     )١(
  .١٦٠٤: ، برقم)السلم(
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

  .٣٣٥٧: ، برقم)يف الرخصة يف ذلك(، باب )البيوع(، وأبو داود يف ٦٥٥٧
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وال أعلم يف هذه املسألة خالفاً يعول عليه، بل املعروف يف كالم العلمـاء              
هو اجلواز واإلباحة، وهذا فيما إذا كـان الـشراء حلاجـة االسـتعمال              

 ليبيعهـا بنقـد؛     أما إذا كان املشتري اشترى السلعة إىل أجل       . واالنتفاع
بسبب حاجته إىل النقد يف قضاء الدين، أو لتعمري مسكن أو للتزويج وحنو             
ذلك، فهذه املعاملة إذا كانت من املشتري ذا القصد، ففـي جوازهـا             

، ويسميها بعض   )مسألة التورق (وتسمى عند الفقهاء    . خالف بني العلماء  
فيت به؛ لعموم األدلـة     واألرجح فيها اجلواز، وهو الذي ن     ). الوعدة(العامة  

السابقة، وألن األصل يف املعامالت اجلواز واإلباحة، إال ما خصه الـدليل            
 ال  - يف الغالـب     -باملنع، وألن احلاجة تدعو إىل ذلك كثرياً؛ ألن احملتاج          

جيد من يساعده يف قضاء حاجته بالتربع وال بـالقرض، فحينئـذ تـشتد            
 قد شق عليـه يف قـضاء ديـن          حاجته إىل هذه املعاملة؛ حىت يتخلص مما      

  . وحنوه
ولكن إذا أمكن املسلم االستغناء عنها، واالقتصاد يف كل ما حيتـاج            

  . إليه إىل أن يأيت اهللا بالفرج من عنده، فهو أحسن وأحوط
أنه ليس للبائع أن يبيع السلع الـيت ليـست يف           : ومما ينبغي التنبيه إليه   

لها إىل بيته، أو إىل الـسوق       حوزته، بل ال تزال يف حوزة التجار حىت ينق        
 رضـي اهللا عنـهما  وحنو ذلك؛ ملا ثبت يف احلديث الصحيح عن ابن عمر  

  كنا نشتري الطعام جزافاً ((: قال
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 صلى اهللا عليه وسلم    فيبعث إلينا النيب     صلى اهللا عليه وسلم   على عهد النيب    
  .  أخرجه البخاري)١())من يأمرنا أال نبيعه حىت ننقله إىل رحالنا

صـلى اهللا   ى رسـول اهللا     ((:  قال رضي اهللا عنه  زيد بن ثابت    وعن  
 )٢()) أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم          عليه وسلم 

  . أخرجه أمحد وأبو داود، وصححه ابن حبان واحلاكم

يـأتيين  :  قلت يا رسول اهللا    : قال رضي اهللا عنه  وعن حكيم بن حزام     
ي، أفأبيعها عليه مث أذهب فأشتريها؟ فقال       الرجل يريد السلعة ليست عند    

 أخرجه أمحد والترمذي    )٣())ال تبع ما ليس عندك    ((: صلى اهللا عليه وسلم   
  . والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح

  

                                                
، ٢١٣٧: ، بـرقم  )من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن ال يبيعـه         (، باب   )البيوع( رواه البخاري يف     )١(

  . ١٥٢٦: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(، باب )البيوع(ومسلم يف 
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )٢(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )يم بن حـزام   مسند حك (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
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يل زبون يشتري مين بالدين إىل أجل، فإذا زدت عليه أكثر           : ٧٢س
   )١(من مثن املشترى باحلاضر، فهل يكون هذا من الربا أم ال؟

ليس هذا من الربا؛ ألن بيع التأجيل غري بيع احلاضر، وقد أمجـع             : ج
 على أنه جيوز بيع السلعة إىل أجل معلوم بأكثر من           - فيما نعلم    -العلماء  

مثنها احلايل، إذا كان املشتري يشتريها حلاجته إىل ذاا، ال ليبيعها بالنقـد             
  : من بائعها عليه أو شخص آخر، وأمثلة ذلك كثرية منها

أن يشتري السيارة أو الدابة ليستعملها، أو الطعام ليأكله، أو الثيـاب            
يا أَيها الَّـِذين    ﴿: سبحانهليلبسها، أو ما أشبه ذلك، ومن أدلة ذلك قوله          

       وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيم ِبدنتايدواْ ِإذَا تناآلية، ومل يشترط   . )٢(﴾آم
  . سعراً معلوماً
 املدينة  صلى اهللا عليه وسلم   بيع السلم، وقد قدم النيب      : دلة ذلك ومن أ 

صلى اهللا عليـه    والناس يسلفون يف الثمار السنة والسنتني والثالث، فقال         
من أسلف فليسلف يف كيل معلـوم ووزن معلـوم إىل أجـل             ((: وسلم
  ، ومل )٣())معلوم

                                                
  . استفتاء أجاب عنه مساحته، عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة)١(
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )٢(
، باب  )املساقاة(، ومسلم يف    ٢٢٤١: ، برقم )السلم يف وزن معلوم   (، باب   )السلم( رواه البخاري يف     )٣(
  .١٦٠٤: ، برقم)السلم(
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جاء الربح  ومعلوم أن املسلم يسلم ماله أهل احلرث؛ ر       ،  يقل بسعر احلاضر  
يف املستقبل، فاملسلم ينتفع يف املستقبل، واملسلم إليه ينتفـع بـالنقود يف              
احلال، ولو اشترط يف السلم أن يكون ذلك بالسعر احلايل، مل يقدم أحـد              

ومن ذلك حديث عبـد اهللا بـن   . إىل ذلك غالباً، فتتعطل مصلحة اجلميع     
يشاً فنفدت اإلبـل،     أمره أن جيهز ج    صلى اهللا عليه وسلم   أن النيب   ((: عمر

 أن يشتري الـبعري بـالبعريين إىل إبـل          صلى اهللا عليه وسلم   فأمره النيب   
  . )١())الصدقة

به الشريعة يف أحوال خمـصوصة ومعـامالت         وألن الربا إمنا جاءت   
خمصوصة، فال جيوز أن يلحق ا غريها إال بنص خاص، وليس من معاملة             

 من السيارات والدواب أو املالبس      الربا وال من أحوال الربا أن نبيع السلعة       
أو األواين أو الطعام بنقد معلوم إىل أجل بأكثر من السعر احلـايل، فيمـا               

  . نعلمه من الشرع املطهر، وال فيما قرره أهل العلم
وإمنا اشتبه األمر يف هذا على بعض الناس من املتأخرين، فظن أن هذه             

بيع الربوي  : إمنا ربا النسيئة  املعاملة من ربا النسيئة، وليس األمر كذلك، و       
بالربوي إىل أجل، أو من غري قبض، وإن مل يكن هناك ربح، كبيع النقود              

  بالنقود من غري 

                                                
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٣٣٥٧: ، برقم)يف الرخصة يف ذلك(، باب )بيوعال(، وأبو داود يف ٦٥٥٧
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قبض، وكبيع الطعام بالطعام من غري قبض، وما أشبه ذلك مـن أحـوال              
 وأما بيع السلعة إىل أجل مث شراؤها بأقل من ذلـك نقـداً، فهـذه         ،الربا

أن : وذلـك مثـل   .يح الذي عليه اجلمهور حترميها، والصح)مسألة العينة (
تبيع سلعة مبائة إىل أجل معلوم، مث تشتريها من مشتريها منـك بثمـانني              
نقداً؛ ألن هذا يف احلقيقة بيع مثانني حاضرة مبائة إىل أجل، والسلعة حيلـة              

فأما إذا كان املشتري إمنا اشترى الـسلعة منـك        . بينهما، وهذا عني الربا   
، وقـد   )مسألة التورق (ى غريك بالنقد حلاجته إليه، فهذه تسمى        ليبيعها عل 

 ومجاعة إىل حترميهـا،     رمحه اهللا عمر بن عبد العزيز     / ذهب اخلليفة الراشد    
 وهم األكثـر    -وذهب آخرون   . رمحه اهللا ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية      

ا ليست   إىل حلها؛ ألا داخلة يف املداينة اليت أباحها اهللا، وأل          -فيما أعلم   
وسيلة إىل الربا؛ ألن املشتري ال يبيع السلعة على الذي اشتراها منه، وإمنا             

  .يبيعها على غريه، وليس هناك تواطؤ بني الثالثة على هذه املعاملة
؛ وألن  )مـسألة العينـة   ( فأما إن كان هناك تواطؤ، فإا حترم كـ         

إليها لفقره، وعدم   الفقري قد تدعوه احلاجة إىل هذه املعاملة، بل قد يضطر           
 عند احلاجـة    إن شاء اهللا  وهذا القول أرجح     .من يقرضه أو يتصدق عليه    

إليها، أما عند االستغناء عنها، فاألوىل تركها خروجاً من خالف العلماء،           
وهذه . واحتياطاً للدين، وابتعاداً عن إشغال الذمة مبا قد يشق ختليصها منه          

  مسائل مهمة 
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اجة إىل ذلك، وكثرة خوض النـاس فيهـا         ملسيس احل  أحببت بسطها لك  
  . بعلم وبغري علم

وأسأل اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني التوفيق ملا يرضـيه، والفقـه يف             
وصـلى اهللا   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه     . دينه؛ إنه خري مسئول   

  . وسلم على عبده ورسوله حممد، وآله وصحبه

 فأزيـد  " إىل اية الشهريعين"أنا صاحب بقالة، أبيع ألجل      : ٧٣س
   )١(على مثن السلعة قدراً بسيطاً نظري البيع ألجل، فما حكم ذلك؟

ال حرج يف الزيادة املناسبة على الثمن يف بيع األجل عن الـثمن              : ج
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا تداينتم ِبـديٍن      ﴿ :سبحانهاحلاضر؛ لعموم قول اهللا     

ٍل مِإلَى أَجوهبى فَاكْتماآلية. )٢(﴾س .  
وملا ورد من األحاديث الصحيحة املطلقة يف ذلك؛ وألن املعىن يقتضي           

 الزيـادة  سـبحانه ذلك، ألن البيع احلاضر ليس كالبيع املؤجل؛ فأجاز اهللا       
املناسبة يف البيع إىل أجل؛ حىت يتمكن احملتاج العاجز عن الثمن النقد مـن              

 وإحـسانه إىل    سبحانه، وهذا من رمحة اهللا      شراء حاجته إىل أجل مسمى    
  . واهللا ويل التوفيق. عباده

                                                
  ).املسلمون( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من جريدة )١(
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )٢(
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السيارات اليت تباع عن طريق التقسيط، يزاد يف سـعرها          : ٧٤س
 ١٥: إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ حبيث إذا كان سعر السيارة         

ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريـق             
   )١(لبيع ربا؟هل هذا ا. التقسيط

البيع بالتقسيط ال حرج فيه، إذا كانت اآلجال معلومة واألقساط          : ج
معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر مثناً من البيـع نقـداً؛ ألن البـائع               

فالبائع ينتفع بالزيادة، واملشتري ينتفع     . واملشتري كالمها ينتفعان بالتقسيط   
  . باملهلة

أن بريـرة   ((: رضي اهللا عنـها   ة  وقد ثبت يف الصحيحني، عن عائش     
 باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سـنة أربعـون           رضي اهللا عنها  

؛ فدل ذلك على جواز بيع التقسيط، وألنه بيع ال غرر فيه وال             )٢())درمها
ربا وال جهالة؛ فكان جائزاً كسائر البيوع الشرعية، إذا كـان املبيـع يف              

  . ملك البائع وحوزته حني البيع

  
                                                

، ويف كتـاب  ٣٤١: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(
  .٣٥: بالكويت، ص) التراث اإلسالميمجعية إحياء (، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
، )العتـق (، ومسلم يف    ٢٧٢٩: ، برقم )الشروط يف الوالء  (، باب   )الشروط( رواه بنحوه البخاري يف      )٢(

  .١٥٠٤: ، برقم)إمنا الوالء ملن أعتق(باب 
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 م قول بعني العشرة باثني عشرحك

: هل جيوز له أن يقول    . إذا أراد رجل أن يستدين من آخر      : ٧٥س
بعين العشرة باثين عشر؟ وهل جيوز أن يتفقا على مبلـغ معلـوم             

؟ وما معىن حديث حكيم بـن  والسلعة ليست موجودة لدى التاجر 
   )١(؟"وال تبع ما ليس عندك: "حزام

: ئن، بعين العشرة باثين عشر، معنـاه      قول من يريد االستدانة للدا    : ج
بعين السلعة اليت تساوي عشرة حالة باثين عشر مؤجلة، ومثل هذا القـول           
ذا املعىن ال بأس به؛ ألن العربة باملعاين، والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع              

  . به السلعة نقداً جائز عند اجلمهور، واألدلة الدالة على حل البيع تشمله

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَى        ﴿: تعاىل قوله   ويدل له أيضاً  
  وهبى فَاكْتمسٍل مفإنه شامل ملا كان فيه الثمن مـساوياً للبيـع          . )٢(﴾أَج

  . نقداً، وما كان زائداً عنه

   ما خرجه - أيضاً -ويدل عليه 

                                                
  . سؤال مقدم إىل مساحته، وأجاب عنه عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة)١(
  .٢٨٢قرة، اآلية  سورة الب)٢(
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رضي اهللا  ن عمرو بن العاص     احلاكم والبيهقي ورجاله ثقات عن عبد اهللا ب       
 أمره أن جيهز جيشاً فنفدت اإلبل،       صلى اهللا عليه وسلم   أن النيب   ((: عنهما

فكنت آخذ البعري بالبعريين إىل     : فأمره أن يأخذ على قالئص الصدقة، قال      
، وهو صـريح يف هـذه       )بلوغ املرام ( ذكره احلافظ يف     .)١())إبل الصدقة 

  . املسألة

 رسـالة   – رمحـه اهللا     -عالمة الشوكاين   وقد ألف يف جواز ذلك ال     
  ). نيل األوطار(ذكرها يف كتابه 

وإذا كانت السلعة ليست يف ملك الدائن أو يف ملكه وهو عاجز عن             
التسليم، فليس له أن يربم عقد البيع مع املشتري، وإمنا هلما أن يتواطآ على              

ديث زيد  السعر، وال يتم بينهما بيع حىت تكون السلعة يف حوزة البائع؛ حل           
 أن صلى اهللا عليـه وسـلم  ى رسول اهللا  (( :قال رضي اهللا عنه  بن ثابت   

 خرجه أمحد   .)٢())تباع السلع حيث تبتاع، حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم        
ـذيب  (قال ابـن القـيم يف       . وأبو داود، وصححه ابن حبان واحلاكم     

   :، يف شرح حديث حكيم بن حزام رضي اهللا عنه)السنن

                                                
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٣٣٥٧: ، برقم)يف الرخصة يف ذلك(، باب )البيوع(، وأبو داود يف ٦٥٥٧
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )٢(
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وبيع ما ليس عنده، إمنا ـى عنـه         ": ، وقال )١()) ما ليس عندك   ال تبع ((
  . لكونه غري مضمون عليه، وال ثابت يف ذمته، وال يف يده

فاملبيع البد أن يكون ثابتاً يف ذمة البائع أو يف يده، وبيع ما ليس عنده               
  . "ليس بواحد منهما، فاحلديث باٍق على عمومه

انظر إيضاح معـىن احلـديث      ، و )ذيب السنن (هذا بعض كالمه يف     
  . له أيضاً) إعالم املوقعني(البن القيم، و ) زاد املعاد(أيضاً يف 

  حكم الزيادة في 
  ثمن السلعة لزبون دون آخر

 -أعمل يف أحد املتاجر، وخيتلف بيعي من شخص آلخـر           : ٧٦س
 فقد أبيع بضاعة مبائة ريال، وقد أبيعها مبائة         -حسب إحلاح الزبون    

   )٢(؟ فهل يعترب ذلك غشاً-احلال والزبون  حسب -ومخسني 

                                                
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني (واه اإلمام أمحد يف      ر )١(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
  .١٨: هـ، العدد١٤١٥، يف مجادى األوىل عام )ملسلحةنشرة التوعية اإلسالمية بالقوات ا( نشر يف )٢(
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الواجب أال تزيد يف قيمة السلعة عما تساويه يف السوق، وكونك           : ج
ختفض لبعض الزبائن عما تساويه يف السوق ال بأس به، إمنا املمنـوع أن              
تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة يف السوق، خـصوصاً             

 السلع، أو كان غرا ال حيسن البيع والـشراء          إذا كان املشتري جيهل أقيام    
واملماكسة؛ فال جيوز استغالل جهله وغرته والزيادة عليـه عـن القيمـة             

  . املعروفة يف السوق

  ضابط الزيادة في
  الثمن من أجل األجل

الفائدة، أو  هل هناك ضوابط شرعية تتدخل لتحديد قيمة        : ٧٧س
   )١(ربح الشركة املقسطة؟

إىل أن الزيادة يف الثمن من أجل املهلة واألجـل          سبقت اإلشارة   : ج
وهذه الزيادة  . جائزة، وليس يف الشرع نص على حتديد مقدار هذه الزيادة         

نفـوق التجـارة    : طول املدة وقصرها، ومنـها    : حتكمها اعتبارات، منها  
ونشاط احلركة التجارية، ويعرب عنها بظاهرة العرض والطلب، فكلما كثر          

  العرض وقل الطلب 

                                                
، وتـاريخ   ٢ / ٦٧٦: ، رقـم  )اجلزيـرة ( رسالة جوابية من مساحته إىل رئـيس حتريـر جريـدة             )١(

  . هـ١٠/٣/١٤١٢
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فضت نسبة الربح، وكلما قل العرض وكثر الطلـب ارتفعـت هـذه             اخن
  . وخيتلف ذلك بأسباب أخرى. النسبة

  حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سـعرها           : ٧٨س
جـزاكم اهللا   آيت ا من حمل ثان وأنا متأكد من كسيب؟ وجهـوين            

  . )١(إين أحبكم يف اهللا: وقد صدر رسالته يقول. خرياً

أحبك اهللا الذي أحببتنا له؛ فالتحـاب يف        : أما احملبة يف اهللا فنقول    : ج
سبعة يظلـهم   ((: صلى اهللا عليه وسلم   اهللا من أفضل القربات؛ لقول النيب       

إمام عادل، وشاب نـشأ يف عبـادة اهللا،         : اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله       
ابا يف اهللا؛ اجتمعا عليـه وتفرقـا        ، ورجالن حت  دقلبه معلق باملساج   ورجل

إين أخاف اهللا، ورجل    : عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال       
تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه، ورجل ذكـر اهللا              

  . خوفاً من اهللا:  يعين،)٢())خالياً ففاضت عيناه

  نهم املتحابون يفكل هؤالء يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، وم

                                                
  ). نور على الدرب( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف برنامج )١(
  .١٤٢٣:  برقم،)الصدقة باليمني(، باب )الزكاة( رواه البخاري يف )٢(
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أين املتحـابون   : يقول اهللا يوم القيامة   ((: صلى اهللا عليه وسلم   اهللا، ويقول   
 جعلنا اهللا وإيـاكم     .)١())جباليل؛ اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي         

  . سبحانه وتعاىلوسائر إخواننا من املتحابني فيه 

أن يبيع اإلنـسان    أما بيع السلع قبل أن تشتريها ال جيوز؛ فإنه ال جيوز            
ال حيل سلف وبيـع وال  ((: صلى اهللا عليه وسلمما ليس عنده؛ لقول النيب      

يـا  :  قـال  رضي اهللا عنه   وسأله حكيم بن حزام      ،)٢())بيع ما ليس عندك   
الرجل يأتيين يريد السلعة وليست عندي، فأبيعهـا عليـه مث           : رسول اهللا 

  . )٣()) ما ليس عندكال تبع((: صلى اهللا عليه وسلمأذهب فأشتريها، فقال 

فأنت إذا أردت البيع، تشتري أوالً السلعة، فـإذا قبـضتها وحزـا             
  وصارت عندك، تبيع بعد ذلك، وتقول ملن 

                                                
  .٢٥٦٦: ، برقم)فضل احلب يف اهللا(، باب )الرب والصلة واآلداب( رواه مسلم يف )١(
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حـزام    (،  )مسند املكيني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)يع ما ليس عندكالنهي عن ب(
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اصرب حىت أشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصـارت عنـدك          : رغب إليك 
  . وصارت حبوزتك وقبضتها، تبيع على من شئت

  معنى القبض الشرعي

آخر طعاماً إىل أجل، فهل جيوز لـه        إذا اشترى شخص من     : ٧٩س
بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء احلديث بالنهي           
عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعاً من طعام أو غريه، وعدها             

هل هذا يعترب حيازة شرعية؟ وقد أفىت بعـض         . وهي يف حمل التاجر   
وقـد أصـبح    طلبة العلم جبواز ذلك، فهل له حجة شرعية أم ال؟           

كثري من الناس يتعاطون ذلك، ورمبا تباع السلعة عدة مرات وهي           
 - أفتونـا    .يف حمل التاجر األول، خصوصاً إذا كان سكراً أو أرزاً         

   )١( أثابكم اهللا؟ ووضحوا ذلك-مأجورين 

إذا اشترى شخص من آخر طعاماً أو سلعة أخرى بثمن حـال أو      : ج
ه؛ وذلك حبيازته إىل مرتله أو متجره       مؤجل، فال جيوز له بيعه قبل أن يقبض       

. أو غري ذلك، وال يكفي يف القبض عدها وإبقاؤها يف حملها دون حيازا            
  ومن األدلة على ذلك ما ثبت 

                                                
  . سؤال مقدم إىل مساحته، فأجاب عنه عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة)١(
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أنه ى عن بيـع     ((: صلى اهللا عليه وسلم   يف الصحيحني وغريمها عن النيب      
  .)٢())حىت يقبض((: ، ويف لفظ)١())الطعام حىت يستوىف

كنا نبتـاع   ((:  عند مسلم  رضي اهللا عنهما  هللا بن عمر    وحديث عبد ا  
 مـن يأمرنـا   صلى اهللا عليه وسـلم الطعام جزافاً، فيبعث إلينا رسول اهللا  

   .)٣())بانتقاله من املكان الذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيعه

كانوا يتبايعون الطعام جزافـاً     ((: وحديثه يف الصحيحني وغريمها قال    
  . )٤()) أن يبيعوه حىت ينقلوهصلى اهللا عليه وسلم اهللا فنهى رسول

صـلى اهللا  رأيت الناس يف عهد رسول اهللا ((: وحديثه فيهما أيضاً قال 
 يضربون أن يبيعوه يف مكام      – يعين الطعام    – يتابيعون جزافاً    عليه وسلم 

  وحديثه يف سنن أيب داود  .)٥())حىت يؤوه إىل رحاهلم

                                                
  .١٥٢٨: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )١(
  .٢١٣٥: ، برقم)بيع الطعام قبل أن يقبض(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )٢(
  .١٥٢٧: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )٣(
  .٣٤٩٤: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )٤(
، ٢١٣٧: ، بـرقم  )من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن ال يبيعـه         (، باب   )البيوع( رواه البخاري يف     )٥(

  .١٥٢٧: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(، باب )وعالبي(ومسلم يف 
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ابتعت زيتاً يف الـسوق،     ": ك وصحيح ابن حبان قال    والدار قطين واملستدر  
فلما استوجبته لقيين رجل فأعطاين به رحباً حسناً، فأردت أن أضرب على            

: يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال            
صلى اهللا عليـه  ؛ فإن رسول اهللا ال تبعه حيث ابتعته حىت حتوزه إىل رحلك    

  . )١("اع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم ى أن تبوسلم

واحلديث يف إسناده حممد بن إسحاق، قال ابن القيم بعـد أن ذكـر              
وإن كان فيـه    ": احلديث؛ مستدالً به على تعميم احلكم يف الطعام وغريه        

  . انتهى. "حممد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق

أحد األئمة األعالم   ": ترهيبوقال عنه احلافظ املنذري يف الترغيب وال      
ما ينفرد به حممد بـن إسـحاق،       ": ، وقال احلافظ يف الفتح    "حديثه حسن 

وإن مل يبلغ درجة الصحيح، فهو يف درجة احلسن إذا صرح بالتحـديث،             
وإمنا يصحح له من ال يفرق بني الصحيح واحلسن، وجيعل كل ما يـصلح              

  . انتهى. "هللحجة صحيحاً، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره مع

: وقال مشس احلق العظيم أبادي يف تعليقه على سـنن الـدار قطـين             
  احلديث أخرجه أبو داود بإسناد صرح فيه ابن 

                                                
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )١(
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إسحاق بالتحديث، وابن حبان يف صـحيحه، واحلـاكم يف املـستدرك            
سنده جيد، فـإن ابـن إسـحاق صـرح          : وصححه، وقال يف التنقيح   

  .بالتحديث، انتهى
أن ابن إسحاق صـرح يف روايـة أيب         : احلققول الشيخ مشس    : قلت

داود بالسماع، فيه نظر، فقد راجعت السنن فلم أجده صرح بالـسماع،            
فلعل ذلك وقع يف نسخة الشيخ مشس احلق، ولكن رواه اإلمام أمحـد يف              

فاحلديث جيـد   . املسند من طريق ابن إسحاق خمتصراً، وصرح بالسماع       
  . وصريح يف املوضوع
 ال جيوز بيعها قبل حيازا، ومثلـه يف         - كانت    أياً -على أن السلع    

يـا  : قلت[ إفادة العموم حديث حكيم بن حزام عند البيهقي بسند جيد؛           
يا ابن  ((: رسول اهللا إين أبتاع هذه البيوع، فما حيل يل منها وما حيرم؟ قال            

ومما يدل على أن احلكم عام يف الطعام         .)١())أخي ال تبع شيئاً حىت تقبضه     
 يف الـصحيحني وغريمهـا، أن       رضي اهللا عنهما  حديث ابن عباس    وغريه،  

من ابتـاع طعامـاً فـال يبعـه حـىت      ((:  قال صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
  وال أحسب كل ": ، قال ابن عباس)٢())يستوفيه

                                                
  . ١٠٧٣١: ، برقم)النهي عن بيع ما مل يقبض(، باب )البيوع( رواه البيهقي يف )١(
، )البيـوع (، ومسلم يف ٢١٢٦: ، برقم)واملعطيالكيل على البائع   (، باب   )البيوع( رواه البخاري يف     )٢(

  .١٥٢٦: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(باب 
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، وابن املنذر كمـا     )معامل السنن (وقد حكى اخلطايب يف     ،  "شيء إال مثله  
اإلمجاع على عدم جواز بيع الطعام      ) ذيب السنن (عزاه إليه ابن القيم يف      

أما غري الطعام، فقد حكى اخلطايب وكذا ابن القيم للعلماء فيه           . قبل قبضه 
  . أربعة أقوال

القول بتعميم حكم املنع يف الطعـام وغـريه؛         : رجح ابن القيم منها   
إن ": حلديث حكيم بن حزام، وزيد بن ثابت الدالني على ذلـك، وقـال      

م االستيالء، وعدم انقطاع عالقة البائع عنـه؛ فإنـه          النهي معلل بعدم متا   
يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض إذا رأى املشتري قد ربـح فيـه،              
ويغره الربح، وتضيق عينه منه، ورمبا أفضى إىل التحيل على الفسخ ولـو             

  . ظلماً، وإىل اخلصام واملعاداة، والواقع شاهد ذا
منع املشتري من التصرف فيـه      : يمةفمن حماسن الشريعة الكاملة احلك    

  . رمحه اهللا إىل آخر كالمه "...حىت يتم استيالؤه عليه
وما متسك به القائلون بالتفريق بني الطعام وغريه؛ من أن التنـصيص            
على املنع جاء يف الطعام يف أغلب األحاديث، ال يفيد حصر احلكم عليه،             

: عدة املشهورة، وهي  بل ذلك مع ما ورد يف تعميم احلكم يدخل حتت القا          
  . أن إثبات حكم العام لبعض أفراده ال يفيد قصره عليه، واهللا أعلم

  أن املنع إذا جاء يف : رمحه اهللاويؤيد ذلك كما قال العالمة ابن القيم 
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  . الطعام مع شدة احلاجة إليه، فمنعه يف غري الطعام من باب أوىل

زن، فإن قبـضه يكـون   أما إذا كان الطعام أو غريه بيع بالكيل أو الو     
 رضي اهللا عنـه باكتياله أو وزنه؛ ملا رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة        

من اشترى طعاماً فـال يبعـه حـىت    ((:  قالصلى اهللا عليه وسلمأن النيب   
  .انتهى. )١())يكتاله

واملبيع بالوزن يف معىن املبيع بالكيل، ولكن األحوط واألكمـل أن ال            
اه بالكيل أو الوزن حىت ينقله إىل رحله؛ لعموم         يتصرف املشتري فيما اشتر   

األحاديث الصحيحة الكثرية املخرجة يف الصحيحني وغريمهـا، املتـضمنة      
  .  عن بيع الطعام حىت يقبضصلى اهللا عليه وسلمي النيب 

والشك أن القبض الكامل إمنا يكون بالنقل واحليازة، ال مبجرد الكيل           
  . والوزن

علم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد، وآلـه           أ سبحانه وتعاىل واهللا  
  . وصحبه

                                                
  .١٥٢٨: ، برقم)بطالن بيع املبيع قبل القبض(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )١(
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  ال يكون القبض - ٨٠
  بالكالم، بل البد من نقل السلعة

ن . ع. أ/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكرم             
  . وفقه اهللا، آمني

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد
بدون وصلكم اهللا داه وما تضمنه      فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ      

من األسئلة كان معلوماً، وهذا نصها وجواـا، ونـسأل اهللا أن يوفقنـا           
  . وإياكم وسائر إخواننا إلصابة احلق يف القول والعمل؛ إنه خري مسئول

رجل صاحب ثروة يعامل بعض الناس احملتاجني، يأخذ منه مثال          : س
 ويذهب هو إىل الـسوق  عوض ألف ريال بألف ومائتني إىل الدور،    

ويشتري من صاحب الدكان العوض املطلوب، ويقبـضه ويـسلم     
قيمته لصاحب الدكان، وبعد ذلك يأيت صاحب الطلب للعـوض          

إذا ترغب هذا العوض    : وينظر يف العوض، ويقول له صاحب املال      
بكذا فاقبض وإذا مل ترغب فأنت حر، فيقبض العـوض ويكتـب            

  . )١(عليه

  
                                                

ن، وهذا أحدها، وقد أجاب عنـها مساحتـه         . ع. أ/  جمموعة أسئلة مقدمة إىل مساحته من املستفيت         )١(
  .هـ٢٥/٣/١٣٩٥، بتاريخ ٨٤١: برقم
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 جتوز؛ ألن البائع باع ما ليس يف حوزته، إذا كان           هذه املعاملة ال  : ج
 كما هو الواقـع     -قبضه للسلعة إمنا هو بالكالم ال بنقلها من ملك البائع           

 أنه قال حلكيم بن حـزام       صلى اهللا عليه وسلم    وقد صح عن النيب      -غالباً  
: عليه الصالة والـسالم   ، وقال   )١())ال تبع ما ليس عندك    ((: رضي اهللا عنه  

  . احلديث. )٢())ل سلف وبيع، وال بيع ما ليس عندكال حي((

وألن املبيع ليس يف قبضة البائع، فإذا نقله إىل ملكه أو إىل السوق جاز              
له بيعه، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، مث املشتري ليس له أن يبيع مـا               
اشتراه حىت ينقله إىل ملكه أو إىل السوق؛ لألحاديث املذكورة، وألن النيب            

ى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجـار           ى اهللا عليه وسلم   صل
  . )٣(إىل رحاهلم

  . وقد كتبنا يف هذا جواباً، نشفع لكم نسختني منه لالطالع عليه

                                                
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حزام   (،  )مسند املكيني (رواه اإلمام أمحد يف     ) )١(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   (ام أمحد يف     رواه اإلم  )٢(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف (، باب)البيوع( رواه أبو داود يف )٣(
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   ال يجوز بيع السيارة-٨١
  ونحوها حتى تنقل من محل البيع األول
  . مساحة الوالد املفيت العام للملكة العربية السعودية وفقه اهللا

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
 أقـامتين  – أخت زوجـيت   –أفيد مساحتكم أنه يوجد يل ابنة خال        

مكاا بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات هلا من أحد املعارض،           
وأحجزها يف جهة من املعرض، وأستلم أوراق اجلمرك ومفاتيحهـا، أو           

ك أقوم بعرضها على إخواين أو أحد       أشتري هلا قطع أراٍض ، مث بعد ذل       
فأما إن كنـت    . زمالئي أو جرياين، أو إذا كنت يف حاجة اشتريتها أنا         

أريد بيعها على إخواين، قام أحدهم باالتصال عليها والتفاوض معها يف           
وأمـا إن كنـت أرغـب       . السعر املؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم      

. عها يف السعر املؤجـل    الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت م      
وأما إن كان املشتري غريي أو إخواين فأقوم بالتفاهم معها أنا يف السعر             

  . املؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه
 يف ذلك؛ ألكون على بينة من أمري      لذا أرجو من مساحتكم إفتائي      

  . )١(هللا عين وعن املسلمني خري اجلزاءجزاكم ا

                                                
  .هـ١٤/٦/١٤١٩ع، وأجاب عنه مساحته بتاريخ . ع. س/  سؤال مقدم لسماحته من )١(
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  : ته، وبعدوعليكم السالم ورمحة اهللا وبركا: ج

بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وأال تبيع الـسيارات          : ننصحك
وحنوها من املنقوالت إال بعد نقلها من حمل البيع إىل معرض آخـر أو إىل               

ى أن تباع السلع حيث تبتـاع       ((: صلى اهللا عليه وسلم   بيتك؛ ألن النيب    
  . وفق اهللا اجلميع. )١())حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

  ال يكفي سند البيع
  بل ال بد من نقل السلعة

يشتري بعض التجار البضاعة مث ال يستلمها وال يعاينها،          - ٨٢س
بل يأخذ ا سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها يف مستودعات التاجر           
األول الذي اشتراها منه، مث يبيعها التاجر الثاين لغـريه، وهـي يف             

  )٢(؟مستودعات التاجر األول، فما حكم ذلك

  ال جيوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة : ج

                                                
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )١(
، ويف كتـاب  ٣٨٣: ، ص٢جحممـد املـسند،   / ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )٢(
  .٣٢، ٣١: بالكويت، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمي(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
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يف ملك البائع حىت يتسلمها املشتري، وينقلها إىل بيته أو إىل السوق؛ ملـا              
  .  من األحاديث الصحيحة يف ذلكصلى اهللا عليه وسلمثبت عن النيب 

ال حيل سلف وبيع، وال بيـع مـا   ((: صلى اهللا عليه وسلمقوله  : منها
  . أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح. )١())كليس عند

ال تبـع مـا لـيس       ((:  حلكيم بن حزام   صلى اهللا عليه وسلم   ولقوله  
  .أخرجه اخلمسة إال أبا داود بإسناد جيد. )٢())عندك

صـلى اهللا عليـه    عن النيب رضي اهللا عنه   وملا ثبت عن زيد بن ثابت       
ع حـىت حيوزهـا التجـار إىل    أنه ى أن تباع السلع حيث تبتا     ((: وسلم
  . رواه أمحد وأبو داود، وصححه ابن حبان واحلاكم. )٣())رحاهلم

وهكذا من اشتراها من املشتري، ليس له أن يبيعها حىت ينقلها إىل بيته             
  . أو إىل مكان آخر من السوق لألحاديث املذكورة

                                                
: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمرو بن العـاص       (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

، والنسائي يف ١٢٣٤: ، برقم)س عندكما جاء يف كراهية بيع ما لي      (، باب   )البيوع(، والترمذي يف    ٦٦٣٣
  .٤٦١١: ، برقم)بيع ما ليس عند البائع(، باب )البيوع(
، والترمـذي يف    ١٤٨٨٧: ، بـرقم  )مسند حكيم بن حزام   (،  )مسند املكيني (رواه اإلمام أمحد يف     ) )٢(
، بـاب  )التجارات(، وابن ماجة يف ١٢٣٢: ، برقم)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك       (، باب   )البيوع(
  .٢١٨٧: ، برقم)النهي عن بيع ما ليس عندك(
  .٣٤٩٩: ، برقم)يف بيع الطعام قبل أن يستوىف(، باب )البيوع( رواه أبو داود يف )٣(
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  باب الخيار
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  حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار

هللا عنكم فيما شاع بني الناس خـصوصاً يف   عفا ا ما قولكم : ٨٣س
  .ه املقاطعة وهو البيع إىل أجلهذ

وذلك أن الفقري إذا ضرب الزمان على يديـه، ذهـب إىل الغـين        
ليساعده بقرض وحنوه، فيأىب إال أن يرى أن قرضه هذا جيـر لـه              

أعطين شيئاً من أرضك الزراعيـة بيعـاً إىل         : للفقري منفعة، فيقول 
 حيلة ألجل استغالل األرض، يأخـذها الغـين         أجل، وما ذلك إال   

بدون مقابل لصاحب األرض، وميكث صاحب القـرض ميـتص          
خريات األرض سنني عديدة، وقد تبلغ عـشرين سـنة أو أقـل،             
والفقري ال جيد ما يؤدي به فلوس املقرض، علماً بأن الغالل اليت قد             

  . اقتصها صاحب القرض تزيد عن قرضه
هل البيع إىل أجل صحيح أم باطـل؟ وإذا          - رمحكم اهللا    -فأفتونا  

جزيتم كان باطالً، فهل الغالل حتسم من فلوس الغين، أم كيف املسألة            
  )١(؟خرياً

قد اختلف أهل العلم يف جواز البيع بشرط اخليار إىل أجل معلوم،            : ج
  إذا كانت املدة أكثر من ثالثة أيام؛ فأجازه 

                                                
  .٤٥ -٤٣:  هـ، ص١٣٨٠، السنة األوىل، عام ٨: ، العدد)راية اإلسالم( نشر يف جملة )١(
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  . قوم ومنعه آخرون

املسلمون علـى   ((: صلى اهللا عليه وسلم   يب  واألصح جوازه؛ لقول الن   
   .يف أدلة أخرى )١())شروطهم، إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً

أن ذلك يتقيد مبـا إذا      : لكن ذكر مجع من أهل العلم القائلني باجلواز       
كان القصد من البيع هو رغبة البائع يف البيع، واملشتري يف الشراء، ولكن             

  .  املبيع، أو الثمن، أو ملقصد آخر حسنجرى شرط اخليار لريبة يف
أما إذا كان املقصود من عقد البيع هو انتفاع املشتري بغلـة املبيـع،              
وانتفاع البائع بالثمن، ويف عزمهما فسخ البيع عند إيسار البائع بـالثمن،            
فليس ذلك جبائز، بل هو من الربا؛ ألنه يف معىن القرض، وكـل قـرض               

  .اإلمجاعشرط فيه النفع فهو حمرم ب
وال ريب أن مقصود املشتري يف مثل هذا استغالل املبيع حىت يرد إليه             
الثمن؛ لئال يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع، وكل حيلة يستحل ا             

ال ترتكبوا ما ارتكبت    ((: صلى اهللا عليه وسلم   الربا فهي باطلة؛ لقول النيب      
أخرجه أبو عبد اهللا بن بطـة  . )٢())اليهود؛ فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل     

  بإسناد 
                                                

، ) يف الـصلح   - صلى اهللا علي وسـلم       -  ما ذكر عن رسول اهللا    (، باب   )احلكام( رواه الترمذي يف     )١(
  .١٣٥٢: برقم

 ٣٤٦٢:  ذكره احلافظ ابن قيم اجلوزية يف حاشيته على سنن أيب داود، عند التعليق على احلديث رقم                )٢(
  ).النهي عن العينة(، باب )كتاب البيوع(يف 
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صلى اهللا عليه   ويف معناه ما ثبت يف الصحيحني عن جابر أن النيب            حسن،
قاتل اهللا اليهود ملا حرم اهللا عليهم الـشحوم؛ مجلوهـا مث            ((:  قال وسلم

وقد صرح مجاعة من أهل العلم ـذه املـسألة          . )١())باعوها فأكلوا مثنها  
عبد الرمحن بن أيب عمـر احلنبلـي    / لشيخ العالمة   وبينوا حترميها، ومنهم ا   

قال يف الد الرابع، صـفحة     : وإليك نص كالمه   )الشرح الكبري (صاحب  
إذا شرط اخليار حيلة على االنتفاع بالقرض؛ ليأخـذ غلـة    ": فصل) ٨٠(

املبيع، ونفعه يف مدة انتفاع املقترض بالثمن، مث يرد املبيع باخليار عنـد رد              
ار فيه؛ ألنه من احليل، وال حيل آلخذ الثمن االنتفاع بـه يف             الثمن، فال خي  

  . مدة اخليار وال التصرف فيه
مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن الرجل يشتري من الرجـل           : قال األثرم 
هو جائز إذا   : لك اخليار على كذا وكذا مثل العقار، قال       : الشيء، ويقول 

يستغله وجيعل لـه فيـه      مل يكن حيلة؛ أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار، ف         
  . اخليار؛ لريبح فيما أقرضه ذه احليلة، فإن مل يكن أراد هذا فال بأس

فإن أراد إرفاقه؛ أراد أن يقرضه مـاالً خيـاف أن           : قيل أليب عبد اهللا   
يذهب، فاشترى منه شيئاً وجعل له اخليار؛ مل يرد احليلة؟ فقال أبو عبـد              

   اخليار مل هذا جائز، إال أنه إذا مات انقطع: اهللا
                                                

 هادواْ حرمنـا كُـلَّ ِذي       وعلَى الَِّذين ﴿: - تعاىل   -قوله  (، باب   )تفسري القرآن ( رواه البخاري يف     )١(
: ، بـرقم  )حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصـنام      (، باب   )املساقاة(، ومسلم يف    ٤٦٣٣: برقم﴾  ظُفٍُر

١٥٨٢.  



  

 - ١٢٨ - 
 

وقول أمحد باجلواز يف هذه املسألة، حممول على املبيع الـذي           . يكن لورثته 
ال ينتفع به إال بإتالفه، أو على أن املشتري ال ينتفع باملبيع يف مدة اخليـار؛          

الـشرح  (انتهى كالم صـاحب  . )١("لئال يفضي إىل أن القرض جر منفعة   
  ). الكبري

مقصد القرض مل يكن بـه بـأس،        ومنه يعلم، أن البيع إذا خال عن        
  . رمحه اهللاومراده بأيب عبد اهللا، هو أمحد بن حنبل 

أن يبيعه العقار وحنوه بأقل من قيمته اليت يبـاع          : ومن عالمات احليلة  
ا لو كان املقصود البيع حقيقة؛ كأن يبيع ما يساوي مائة خبمسني؛ ومـا           

واهللا .  صـورة البيـع    ذاك إال ألنه واثق بأنه ليس ببيع، وإمنا هو قرض يف          
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه. أعلم

  مقدار الغبن المؤثر في البيع

   )٢(ما هو املقدار الذي يكون فيه الغنب؟: ٨٤س
  . أقل من ذلك: وبعضهم قال. الثلث: اختلفوا فيه؛ بعضهم قال: ج

ما يعده  أنه ما يعده الناس غبناً بالعرف،       : ولكن أحسن ما قيل يف هذا     
  . أهل البيع والشراء غبناً؛ حيث يعترب ضاراً للمشتري

                                                
  .٨٠: ، ص٤أليب عبد الرمحن بن أيب عمر احلنبلي، ج) الشرح الكبري ()١(
  ).رامبلوغ امل( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )٢(
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  باب الربا والصرف



  

 - ١٣٠ - 
 



  

 - ١٣١ - 
 

  حكم استثمار األموال
  في البنوك بفوائد ربوية

ما حكم استثمار األموال يف البنوك، علماً بأن هذه البنوك          : ٨٥س
   )١(تعطي فوائد لوضع املال فيها؟

مار األموال  من املعلوم عند أهل العلم بالشريعة اإلسالمية، أن استث        : ج
عـز  يف البنوك بفوائد ربوية حمرم شرعاً، وكبرية من الكبائر، وحماربـة هللا            

الَّـِذين  ﴿: عز وجـل   كما قال اهللا     صلى اهللا عليه وسلم   ولرسوله   وجل
            سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإالَّ كَمقُوما الَ يبأْكُلُونَ الري

ـن              ذَِلكا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبِمثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ ِإن مهِبأَن 
               ـادع ـنمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم اءهج

يمحق اللّـه الْربـا ويرِبـي         *دونَفَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خالِ     
  . )٢(﴾الصدقَاِت واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم

يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقـي ِمـن         ﴿: سبحانهوقال  
   ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبلُواْ فَ  . الرفْعت ـوِلِه   فَِإن لَّمسراللّـِه و نٍب مرواْ ِبحأْذَن

  وِإن 

                                                
فتـاوى  (هـ، ويف كتـاب  ١٤٠٦، عام ٢٨١: ، ص١٥: ، العدد)جملة البحوث اإلسالمية( نشر يف  )١(

  .٣٩٥: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )إسالمية
  . ٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان )٢(
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  . )١(﴾تبتم فَلَكُم رؤوس أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ

أنه لعن آكـل الربـا،      ((: صلى اهللا عليه وسلم   وصح عن رسول اهللا     
 أخرجـه مـسلم يف      .)٢())هم سواء : وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال   

  . صحيحه
أن النيب  ((: رضي اهللا عنه  وخرج البخاري يف صحيحه عن أيب جحيفة        

  . )٣()) لعن آكل الربا، وموكله، ولعن املصورصلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليـه   عن النيب  رضي اهللا عنه  ويف الصحيحني عن أيب هريرة      

وما هن يـا رسـول اهللا؟       : لنااجتنبوا السبع املوبقات، ق   ((:  أنه قال  وسلم
 لشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكـل            ا :قال

الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغـافالت           
  . )٤())املؤمنات

 - وهو حترمي الربا والتحذير منه       -واآليات واألحاديث يف هذا املعىن      
  . كثرية جداً

                                                
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )١(
  .٢٠٨٦: ، برقم)العن آكل الرب(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
  .٢٠٨٦: ، برقم)موكل الربا(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )٣(
، ٢٧٦٧: ، برقم )إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً     : (قول اهللا (، باب   )الوصايا( رواه البخاري يف     )٤(

، ) وأكربها بيان الكبائر (، باب   )اإلميان(، ومسلم يف    ٦٨٧٥: ، برقم )رمي احملصنات (، باب   )احلدود(ويف  
  .٨٩: برقم
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  . حلذر منه والتواصي بتركهفالواجب على املسلمني مجيعاً تركه وا

والواجب على والة األمور من املسلمني، منع القائمني على البنوك يف           
بالدهم من ذلك، وإلزامهم حبكم الشرع املطهر؛ تنفيذاً حلكم اهللا، وحذراً           

لُِعن الَِّذين كَفَرواْ ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلـساِن  ﴿ :تعاىلمن عقوبته، قال   
 و وداوونَ        دـدتعواْ يكَانوا وصا عِبم ذَِلك ميرِن مى ابواْ الَ   . ِعيسكَـان

 : عز وجـل ، وقال  )١(﴾يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ       
﴿         عونَ ِبـالْمرـأْمـٍض يعاء بِليأَو مهضعب اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْموِف ور

إن الناس إذا   ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقال  .  اآلية )٢(﴾وينهونَ عِن الْمنكَرِ  
واآليـات  . )٣())رأوا املنكر فلم يغريوه، أوشك أن يعمهـم اهللا بعقابـه          

  . واألحاديث يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كثرية ومعلومة

ني، وعلماء وعامة التوفيق    فنسأل اهللا للمسلمني مجيعاً حكاماً وحمكوم     
للتمسك بشريعته واالستقامة عليها، واحلذر من كل ما خيالفها؛ إنه خـري            

  . مسئول

                                                
  .٧٩، ٧٨ سورة املائدة، اآليتان )١(
  .٧١ سورة التوبة، اآلية )٢(
، وابن  ١٦،  ١: ، برقم )مسند أيب بكر الصديق   (،  )مسند العشرة املبشرين باجلنة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(

  .٤٠٠٥: ، برقم)األمر باملعروف والنهي عن املنكر(، باب )الفنت(ماجة يف 



  

 - ١٣٤ - 
 

  ال يجوز إيداع المال في
  البنك بفائدة ولو كان بقصد الخير

هل جيوز يل إدخال فلوس يف البنك آلخذ عليها مراحبـة،           : ٨٦س
ري؛ ولكـي ال  علماً بأن قصدي من األرباح هو توزيعها يف طرق اخل   

   )١(تتعطل هذه الفلوس؟
ال جيوز ذلك؛ ألن ذلك هو عني الربا الذي نص أهل العلـم علـى               : ج

  .منعه، ودلت النصوص من السنة على حترميه، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة
 واملراد املنفعة املشروطة أو املتواطَأ عليها، ولو حسن قصد من فعـل            

يه من املفاسد واألضرار على اتمع عامـة     ذلك؛ ألن الربا حرمه اهللا؛ ملا ف      
  . والفقراء خاصة

ويف إمكان املسلم أن يدفع املال إىل البنك وغريه؛ لقصد االسـتثمار            
على طريقة إسالمية كاملضاربة؛ وذلك بأن جيعل ماله يف سـلع خاصـة،             
بيعها على حساب صاحب املال، ويكون الربح مشتركاً بينهما حـسبما           

ة أو غريها وعقد املضاربة جائز باإلمجاع، إذا اسـتوىف          شرطاه من املناصف  
  . شروطه اليت أوضحها أهل العلم يف حملها

                                                
ح، وقد أجاب عنه مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية          . ع. س/ قدم لسماحته من     سؤال م  )١(

  . هـ٢٠/٩/١٣٩٥، يف ٢٣٤٧: باملدينة املنورة، برقم
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  حكم اإليداع بالفائدة في البنوك

ما احلكم الشرعي يف الذي يضع ماله يف البنك، فإذا حال           : ٨٧س
   )١(عليه احلول أخذ الفائدة؟

الفائدة؛ ألن كل   ال جيوز اإليداع يف البنوك للفائدة، وال القرض ب        : ج
  . ذلك من الربا الصريح

  هل في األموال الربوية زكاة

كثري من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يـدخل يف هـذه            : ٨٨س
يف هذه األموال زكاة؟    املعامالت معامالت حمرمة كالربا مثالً، فهل       

   )٢(وكيف خترج؟

ة عـن   حيرم التعامل بالربا مع البنوك وغريها، ومجيع الفوائد الناجت        : ج
  الربا كلها حمرمة، وليست ماالً لصاحبها، بل 

                                                
بالكويـت، ويف   ) مجعية إحياء التراث اإلسـالمي    (، نشر   )فتاوى البيوع يف اإلسالم   ( نشر يف كتاب     )١(

  .٣٩٤: ، ص٢مد املسند، جحم/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية(كتاب 
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف برنامج )٢(
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جيب صرفها يف وجوه االنتفاع؛ كإصالح دورات املياه العامة، إذا كان قد            
  . قبضها وهو يعلم حكم اهللا يف ذلك

 : عز وجـل أما إن كان مل يقبضها، فليس له إال رأس ماله؛ لقول اهللا        
. اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن الربا ِإن كُنتم مؤِمِنني        يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ      ﴿

             وسؤر فَلَكُـم متبِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم
  . )١(﴾أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ

كم اهللا يف ذلك، فهي له، وال       أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف ح        
وأَحلَّ اللّـه الْبيـع     ﴿: عز وجل جيب عليه إخراجها من ماله؛ لقول اهللا        

وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَـى              
اِر هالن ابحأَص لَِئكفَأُو ادع نمونَاللِّه واِلدا خِفيه ٢(﴾م( .  

وعليه زكاة أمواله اليت ليست من أرباح الربا؛ كسائر أمواله اليت جيب            
  . فيها الزكاة

ويدخل يف ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإـا مـن               
  . مجلة ماله لآلية املذكورة، واهللا ويل التوفيق

                                                
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
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   التحذير من المساهمة في- ٨٩
  )١( واإليداع فيها بفائدةالبنوك الربوية

 إىل من يراه من إخواننا املـسلمني      من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز،         
يق املغـضوب   وفقين اهللا وإياهم لسلوك صراطه املستقيم، وجنبنا مجيعاً طر        

  . عليهم والضالني، آمني

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد

نوك الربوية يف الصحف احملليـة      فقد كثرت الدعايات للمسامهة يف الب     
واألجنبية، وإغراء الناس بإيداع أمواهلم فيها مقابل فوائد ربويـة صـرحية            
معلنة، كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس، جتيز التعامـل            

  . مع البنوك الربوية بفوائد حمددة

 صلى اهللا عليه وسـلم    وهذا أمر خطري؛ ألن فيه معصية هللا، ولرسوله         
  :  يقولسبحانه وتعاىلالفة ألمره، واهللا وخم

                                                
 نشرة حتذيرية، صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء               )١(

: هـ، ويف العدد  ١٤٠٢، عام   ٦: ، العدد )جملة التوعية اإلسالمية يف احلج    (اد، ونشرت يف    والدعوة واإلرش 
ـ ١٤١٦هـ، وطبعت يف مطوية مستقلة عـام        ١٣/١١/١٤٠٦، بتاريخ   ٢ جملـة اجلامعـة    (ويف  . هـ

  . هـ١٨/٢/١٤٠٢، يف ٨٢٤: ، العدد)الدعوة(، ويف جملة )اإلسالمية
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﴿            ـذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينحفَلْي
أن : ومن املعلوم من الدين باألدلة الشرعية من الكتاب والـسنة         . )١(﴾أَِليم

بل مسامهتهم أو إيداعهم يف     الفوائد املعينة اليت يأخذها أرباب األموال مقا      
البنوك الربوية، حرام سحت، وهي من الربا الذي حرمه اهللا ورسوله، ومن            

 ويسبب عـدم    عز وجل كبائر الذنوب، ومما ميحق الربكة ويغضب الرب        
  . قبول العمل

إن اهللا طيب   ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   وقد صح عن رسول اهللا      
يا ﴿ :تعاىلر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال        ال يقبل إال طيباً، وإن اهللا أم      

أَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صـاِلحا ِإنـي ِبمـا تعملُـونَ              
ِليمـا           ﴿:، وقال تعاىل    )٢(﴾عـاِت مبواْ كُلُواْ ِمـن طَينآم ا الَِّذينها أَيي

مث ذكر الرجل يطيـل     . )٣(﴾ ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ    رزقْناكُم واشكُرواْ ِللّهِ  
يا رب، ومطعمه حرام    . يا رب : أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء      السفر،

. )٤())ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام؛ فأىن يستجاب لـذلك         
مـن أيـن    : وليعلم كل مسلم أنه مسئول أمام ربه عن ماله        . رواه مسلم 
  م أنفقه؟ ففي اكتسبه؟ وفي

                                                
  .٦٣ سورة النور، اآلية )١(
  .٥١نون، اآلية  سورة املؤم)٢(
  .١٧٢ سورة البقرة، اآلية )٣(
  .١٠١٥: ، برقم)قبول الصدقة من الكسب الطيب(، باب )الزكاة( رواه مسلم يف )٤(
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ال تزول قدما عبد يـوم      ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   احلديث عن النيب    
عن شبابه فيم أباله؟ وعن عمره فيم أفنـاه؟         : القيامة حىت يسأل عن أربع    

  . )١())وعن ماله من أين مجعه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟
 أن الربا كبرية مـن      -اه   يا عبد اهللا وفقنا اهللا وإياك ملا فيه رض         واعلم

صـلى  كبائر الذنوب، اليت جاء حترميها مغلظاً يف كتاب اهللا وسنة رسوله            
  .  جبميع أشكاله وأنواعه ومسمياتهاهللا عليه وسلم

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ الربا أَضـعافًا مـضاعفَةً           ﴿: تعاىلقال  
وما آتيتم من ربا لِّيربـو      ﴿: وقال تعاىل . )٢(﴾م تفِْلحونَ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُ  

الَِّذين يـأْكُلُونَ   ﴿: تعاىلوقال   .)٣( ﴾ِفي أَمواِل الناِس فَلَا يربو ِعند اللَّهِ      
          سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإالَّ كَمقُوما الَ يبالر   ذَِلـك 

              ـاءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبِمثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ ِإن مهِبأَن
              لَِئـكفَأُو ادع نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم

يمحق اللّه الْربا ويرِبـي الـصدقَاِت         *ها خاِلدونَ أَصحاب الناِر هم ِفي   
   :وقال تعاىل. )٤(﴾واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم

                                                
: ، برقم )ما جاء يف شأن احلساب والقصاص     (، باب   )صفة القيامة والرقائق والورع   ( رواه الترمذي يف     )١(

٢٤١٧.  
  .١٣٠ سورة آل عمران، اآلية )٢(
  .٣٩روم، اآلية  سورة ال)٣(
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان )٤(
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﴿             ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيي 
*   فْعت فَِإن لَّم          وسؤر فَلَكُم متبِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَن

  . )١(﴾أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ

  . فما أعظم جرمية من حارب اهللا ورسوله نسأل اهللا العافية من ذلك

وما : ، قالوا اجتنبوا السبع املوبقات  ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقال النيب   
الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حـرم اهللا         : هن يا رسول اهللا؟ قال    

إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحـف، وقـذف             
ويف صحيح مـسلم    . متفق على صحته  . )٢())احملصنات الغافالت املؤمنات  

 آكل   عليه وسلم  صلى اهللا لعن رسول اهللا    ((:  قال رضي اهللا عنه  عن جابر   
  . )٣())هم سواء: الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال

صـلى اهللا عليـه   فهذه بعض األدلة من كتاب اهللا وسنة رسوله حممد        
 اليت تبني حترمي الربا وخطره على الفرد واألمة، وأن من تعامل بـه              وسلم

  وتعاطاه فقد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب، 
                                                

  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )١(
، ٢٧٦٧: ، برقم )إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً     : (قول اهللا (، باب   )الوصايا(رواه البخاري يف    )٢(

، ) الكبائر وأكربها  بيان(، باب   )اإلميان(، ومسلم يف    ٦٨٧٥: ، برقم )رمي احملصنات (، باب   )احلدود(ويف  
  .٨٩: برقم

  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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: فنصيحيت لكل مسلم يريد اهللا والدر اآلخـرة       .  ولرسوله وقد أصبح حمارباً هللا   
 يف نفسه وماله، وأن يكتفي مبا أباحه اهللا ورسـوله، وأن            سبحانهأن يتقي اهللا    

  . يكف عما حرمه اهللا ورسوله؛ ففيما أباح اهللا كفاية وغىن عما حرم
وعلى املسلم الناصح لنفسه، الذي يريد هلا اخلري، والنجاة من عـذاب     

والفوز برضاه ورمحته، أن يبتعد عن االشتراك يف البنوك الربويـة، أو            اهللا  
اإليداع فيها بفوائد، أو االقتراض منها بفوائد،ألن املسامهة فيها أو اإليداع           
فيها بفوائد، أو االقتراض منها بفوائد، كل ذلك من املعامالت الربويـة،            

: سـبحانه ولـه   ومن التعاون على اإلمث والعدوان الذي ى اهللا عنـه بق          
وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُـواْ           ﴿

فاتق اهللا يا عبد اهللا وانج بنفـسك، وال         . )١(﴾اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَابِ    
ل مكـان، وال  تغتر بكثرة البنوك الربوية، وال بكثرة انتشار معامالا يف ك        

بكثرة املتعاملني معها؛ فإن ذلك ليس دليالً على إباحتها، وإمنا هو دليـل             
 سـبحانه وتعـاىل   على كثرة اإلعراض عن أمر اهللا، وخمالفة شرعه، واهللا          

  . )٢(﴾وِإن تِطع أَكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللِّه﴿: يقول
ن الناس ملا أنعم اهللا عليهم، ووسـع        ومع األسف الشديد، أن كثرياً م     

  عليهم من فضله، وأغناهم بكثرة املال، أصبحوا ال يهتمون بالعمل بأحكام 

                                                
  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
  .١١٦ سورة األنعام، اآلية )٢(
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اإلسالم، واالستغناء مبا أباح اهللا هلم عما حرم عليهم، وإمنا يهتمون مبا يدر             
عليهم املال من أي طريق كان؛ حالالً كان أم حرامـاً؛ ومـا ذلـك إال                

وغلبة حب الـدنيا علـى    عز وجل  خوفهم من رم     لضعف إميام، وقلة  
قلوم، نسأل اهللا لنا وهلم السالمة والعافية من كل مـا خيـالف شـرعه              

وهذا الواقع املؤمل حلال كثري من املسلمني، مؤذن حبلول غضب اهللا           . املطهر
:  حمذراً ومنذراً من شؤم املعاصـي والـذنوب        سبحانهونقمته، وقد قال    

﴿ نقُواْ ِفتاتو            ـواْ أَنَّ اللّـهلَماعةً وآصخ واْ ِمنكُمظَلَم الَِّذين نِصيبةً الَّ ت
وإين أوجه نصيحيت إىل املسئولني يف الصحف احملليـة         . )١(﴾شِديد الِْعقَابِ 

أن يطهروا صحافتهم من نـشر  : خاصة ويف صحف البالد اإلسالمية عامة     
ن جماالت احلياة، كما أوصي     كل ما خيالف شرع اهللا املطهر يف أي جمال م         

اجلهات املسئولة بالتأكيد على رؤساء الصحف، بأال ينشروا شـيئاً فيـه            
خمالفة لدين اهللا وشرعه، والشك أن هذا أمر واجب عليهم، وسيـسألون            

  . عنه أمام اهللا إذا قصروا فيه

 - تبارك وتعـاىل     -أن يتقوا اهللا    : كما أوصي إخواين املسلمني عامة    
، وأن  صلى اهللا عليـه وسـلم     اب رم وسنة نبيهم حممد      ويتمسكوا بكت 

يكتفوا مبا أحله اهللا، وحيذروا ما حرمه اهللا، وال يغتروا مبا قـد يكتـب أو            
  ينشر من 

                                                
  .٢٥ سورة األنفال، اآلية )١(
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فتاوى أومقاالت جتيز املسامهة يف البنوك الربوية أو اإليداع فيها بفوائد، أو            
 على أدلـة    تقلل من سوء عاقبة ذلك؛ ألن هذه الفتاوى واملقاالت مل تنب          

 وإمنـا   صلى اهللا عليه وسلم   شرعية؛ ال من كتاب اهللا وال من سنة رسوله          
  . هي آراء الرجال وتأوالم

واهللا املسئول أن   نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية والعافية من مضالت الفنت،          
 عامة ووالة أمورهم خاصة للعمل بكتاب رم وسنة نبيهم          يوفق املسلمني 

 وحتكيم شرع اهللا يف مجيع شـئوم اخلاصـة          سلمصلى اهللا عليه و   حممد  
والعامة، وأن يأخذ بنواصيهم إىل ما فيه صالح دينهم ودنياهم، وأن جينب            
اجلميع طريق املغضوب عليهم والضالني؛ إنه ويل ذلك والقـادر عليـه،            

. وصلى اهللا وسلم على خري خلقه نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعـني            
  .  وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا

  حكم المساهمة في البنوك الربوية

  . حفظه اهللاعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / مساحة الشيخ : ٩٠س
  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

حصل بيين وبني أخي خالف شديد، حول املسامهة يف أحد البنوك           
  يف اململكة املطروحة أسهمه لالكتتاب هذا 
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إن ذلك حرام ألنه يتعامـل      :  املسامهة فيه، فقلت له    العام، حول جواز  
  . إن فيه شبهة وليس حبرام: بالربا، وقال

أنه طلب مين امسي واسم أبنائي؛ ليساهم لـه         : وسبب هذا اخلالف  
ا يف البنك، ولقد جتادلنا كثرياً، واتفقنا علـى جـواب فـصل مـن               

  : مساحتكم، فنرجو إفتاءنا عما يلي
  . نك املذكور حكم املسامهة يف الب -١
 حكم منح األمساء لشخص يريد املسامهة ا يف هذا البنـك،            -٢

 . مع أن صاحب األمساء يرى احلرمة
  . )١(نرجو من مساحتكم جوابنا سريعاً واهللا حيفظكم

  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد: ج
ال جتوز املسامهة يف هذا البنك وال غريه مـن البنـوك الربويـة، وال               

ساعدة يف ذلك بإعطاء األمساء؛ ألن ذلك كله من التعـاون علـى اإلمث              امل
وتعـاونواْ  ﴿ : عز وجل  عن ذلك يف قوله      سبحانهوالعدوان، وقد ى اهللا     

  . )٢(﴾علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن
 لعـن آكـل الربـا،       أنه((: صلى اهللا عليه وسلم   وقد ثبت عن النيب     

  خرجه اإلمام . )٣())هم سواء: وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال
                                                

  .هـ٧/٧/١٤١٢ع، وأجاب عنه مساحته بتاريخ . أ. م/  سؤال مقدم من األخ )١(
  .٢ورة املائدة، اآلية  س)٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )املساقاة(رواه مسلم يف )٣(
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والسالم عليكم ورمحـة اهللا  . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه . مسلم يف صحيحه  
  .وبركاته

  شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا

ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة، حبيث يصبح          : ٩١س
   )١( مثالً، وهل يعترب ذلك من الربا؟األلف بثالثة آالف

ال جيوز بيع أسهم البنوك وال شراؤها؛ لكوا بيع نقود بنقود بغري            : ج
اشتراط التساوي والتقابض، وألا مؤسسات ربوية ال جيوز التعاون معها          

 وتعاونواْ علَى الْـرب والتقْـوى والَ      ﴿: سبحانهببيع وال شراء؛ لقول اهللا      
اوعانِ   تودالْعلَى اِإلثِْم وواْ عصـلى اهللا عليـه     ، وملا ثبت عن النيب      )٢(﴾ن
هـم  : أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقـال        ((: وسلم
  . رواه اإلمام مسلم يف صحيحه. )٣())سواء

  

                                                
حممـد  / ، من مجع الشيخ     )فتاوى إسالمية (، ويف كتاب    ١٤٦: ، ص ١، ج )كتاب الدعوة ( نشر يف    )١(

اث مجعيـة إحيـاء التـر   (، نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(، ويف كتاب    ٣٩٩،  ٣٦٣: ، ص ٢املسند، ج 
  . بالكويت) اإلسالمي

  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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  .وليس لك إال رأس مالك

احلذر من مجيع املعـامالت     :  ووصييت لك ولغريك من املسلمني هي     
 مما سلف من ذلـك؛ ألن       سبحانهالربوية، والتحذير منها، والتوبة إىل اهللا       

 ومـن   صلى اهللا عليه وسلم   املعامالت الربوية حماربة هللا سبحانه ولرسوله       
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا   ﴿: عز وجل أسباب غضب اهللا وعقابه، كما قال اهللا        

      الَِّذي ي قُوما يونَ ِإالَّ كَمقُومالَ ي       مهِبـأَن ذَِلك سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبخت
قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ             

ولَِئك أَصـحاب  من ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللِّه ومن عاد فَأُ          
يمحق اللّه الْربا ويرِبي الـصدقَاِت واللّـه الَ           *الناِر هم ِفيها خاِلدونَ   
  . )١(﴾يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم

يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمـن         ﴿ : عز وجل وقال  
 فَِإن لَّم تفْعلُواْ فَأْذَنواْ ِبحرٍب من اللِّه ورسـوِلهِ          *كُنتم مؤِمِنني الربا ِإن   

، وملا تقدم   )٢(﴾وِإن تبتم فَلَكُم رؤوس أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ        
  . من احلديث الشريف

                                                
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان )١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
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   التحذير من إيداع األموال في-٩٢
  غرض الحصول على الرباالبنوك أو غيرها ل

احلمد هللا، والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله نبينا حممد، وعلـى            
   )١(:آله وصحبه، أما بعد

فقد اطلعت على إعالن باللغة اإلجنليزية، كان قد نـشر يف جريـدة             
هــ، وقـد    ١٤/١٠/١٤٠٧، الصادرة يف يوم األربعاء املوافق       )الرياض(

يف البنك الفيدرايل للشرق األوسط، الكائن      تضمن الدعاية إليداع األموال     
يف دولة قربص؛ للحصول على نسبة أعلى من الفوائد الربوية من البنـك             

  . املذكور

وال خيفى على كل مسلم بصري بدينه، أن التعامل بالربا وأكله منكر،            
الَِّذين يـأْكُلُونَ الربـا الَ      ﴿: عز وجل ومن كبائر الذنوب كما قال اهللا       

قُومي             مهِبـأَن ذَِلـك سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإالَّ كَم
قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ             

أَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رملَِئكفَأُو ادع نمِإلَى اللِّه و هر   

                                                
لغة اإلجنليزيـة، بتـاريخ    بال) الرياض( فتوى صدرت من مكتب مساحته؛ رداً على ما نشر يف جريدة             )١(

هـ، عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ونـشرت           ١٤٠٧/ ١٤/١٠
  . هـ١٤٠٩، لعام ٢٣: ، العدد)البحوث اإلسالمية(يف جملة 
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يمحق اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاِت واللّه      . أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ    
  ).١(﴾الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم

 صلى اهللا عليه وسـلم     ذلك حماربة له ولرسوله      سبحانهوقد جعل اهللا    
يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن الربـا ِإن             ﴿: حيث قال 

 ِمِننيؤم مكُنت*            مـتبِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم
  . )٢(﴾مونَفَلَكُم رؤوس أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَ

أنه لعن آكل الربا، وموكله،     ((: صلى اهللا عليه وسلم   وثبت عن النيب    
واآليات واألحاديث يف التحذير    . )٣())هم سواء : وكاتبه، وشاهديه، وقال  

  . من الربا وبيان عواقبه الوخيمة كثرية جداً
 منه، وترك   سبحانهفالواجب على كل من يتعاطى ذلك التوبة إىل اهللا          

به مستقبالً، وعدم االنصياع ملثل هذه الدعايات الباطلة؛ طاعة هللا          املعاملة  
 وحذراً من العقوبات املترتبة     صلى اهللا عليه وسلم    ولرسوله   سبحانه وتعاىل 

على ذلك عاجالً وآجالً، وابتعاداً عن الوقوع فيما حرم اهللا؛ عمالً بقولـه            
هـا الْمؤِمنـونَ لَعلَّكُـم      وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعـا أَي     ﴿: سبحانه وتعاىل 

  يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ﴿: عز وجل، وقوله )٤(﴾تفِْلحونَ
                                                

  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان )١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )اقاةاملس( رواه مسلم يف )٣(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٤(
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            ِخلَكُمـديو ئَاِتكُميس نكُمع كَفِّرأَن ي كُمبى رسا عوحصةً نبوِإلَى اللَِّه ت
ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنيةاآل. )١(﴾ج .  

وأسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع املسلمني للتوبة إليه من مجيع الـذنوب،            
وأن يعيذنا مجيعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحـوال            
املسلمني مجيعاً؛ إنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلـى         

  . آله وصحبه

  

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  اء والدعوة واإلرشادالعلمية واإلفت

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  .٨سورة التحرمي، اآلية )١(
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  حكم العمل في البنوك ووضع األموال فيها

ما حكم اإلسالم فيمن يعملون يف البنوك ويضعون أمواهلم         : ٩٣س
   )١(فيها دون أخذ فوائد هلا؟

ال ريب أن العمل يف البنوك اليت تتعامل بالربا غري جائز؛ ألن ذلك             : ج
وتعاونواْ علَى الْرب   ﴿: سبحانهمث والعدوان، وقد قال اهللا      إعانة هلم على اإل   

، وثبت عن النيب صلى اهللا      )٢(﴾والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدوانِ     
: أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقـال        ((: - عليه وسلم 
  . أخرجه مسلم يف صحيحه. )٣())هم سواء

أما وضع املال يف البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية، فذلك من الربا            
  . احملرم بإمجاع العلماء

 إذا كـان    -أما وضعه بدون فائدة، فاألحوط تركه إال عند الضرورة          
 ألن وضع املال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة لـه            -البنك يتعامل بالربا    

  على أعماله 

                                                
  ).جملة اجلامعة اإلسالمية(، ونشر يف ٤ نشر يف هذا اموع ج)١(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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ه أن يكون من مجلـة املعيـنني علـى اإلمث           الربوية، فيخشى على صاحب   
  . وإن مل يرد ذلكوالعدوان 

فالواجب احلذر مما حرم اهللا، والتماس الطرق السليمة حلفظ األمـوال         
  . وتصريفها

وفق اهللا املسلمني ملا فيه سعادم وعزهم وجنام، ويسر هلم العمـل            
 ذلك والقادر   السريع إلجياد بنوك إسالمية سليمة من أعمال الربا، إنه ويل         

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه. عليه

  حكم العمل في أقسام البنوك
  الربوية التي ال صلة لها بالربا مباشرة

البنوك اآلن فيها معامالت ربوية، وفيها معـامالت غـري          : ٩٤س
ربوية، والذين يعملون فيها رمبا تكون رواتبـهم مـن املعـامالت            

   )١(عامالت احلرام، فما احلكم؟احلالل ليس من امل
لكن م قام الربا وم قام البنك، ولو مل يتوظف ملا قـام املنـع؛         : ج

  . فهم أعانوا على إقامة البنوك املوجودة وتعاطي الربا نسأل اهللا السالمة

  

                                                
  ). بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )١(
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  حكم اإليداع في البنوك الربوية

ز عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـا       / إىل مساحة الشيخ الوالد     : ٩٥س
  .سلمه اهللا،آمني

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
هل جتوز املعاملة يف البنوك العامة يف اململكة العربية السعودية مـن            
إيداع وغريه؛ مثل البنك السعودي األمريكي، وبنـك الريـاض          
والعريب والربيطاين؟ وهل اإليداع يف شركة الراجحي ال بأس بـه؟           

هللا عن اإلسالم واملـسلمني خـري        مأجورين، وجزاكم ا   -أفيدونا  
   )١(.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. -اجلزاء 

ال نعلم مانعـاً مـن      : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد     : ج
جواز اإليداع يف مصارف الراجحي، أما البنوك األخرى، فاألحوط عـدم          

ت الربويـة،   أما املعامال . اإليداع فيها إال عند الضرورة ألجل احلفظ فقط       
  .وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه، والسالم. فهي حمرمة مع كل أحد

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
ش، وتـاريخ   / ١١٧٤: ح، وأجـاب عنـه مساحتـه بـرقم    . ص. م/  سؤال مقـدم مـن األخ     )١(

  .هـ١٥/١/١٤١٨
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  ال حرج في إيداع األموال
  في البنوك خوفاً عليها من الضياع

لدي حساب يف أحد البنوك بدون فائدة، علماً بأن البنوك          : ٩٦س
لفائدة، هل تكون أموايل دخلت يف حكم الربا؟ وهل علي          تتعامل با 

   )١(إمث؟ وهل أسحب رصيدي من البنوك؛ علماً بأين أخاف ضياعها؟

ال حرج عليك أن تودع أموالك يف البنوك خوفـاً عليهـا مـن              : ج
الضياع، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إىل ذلك فال حـرج بـدون             

  . فائدة

وك إسالمية؛ فتشجع البنـوك اإلسـالمية       أما إذا تيسر إيداعها يف بن     
  . وتعينها على مهمتها، فإا عند ذلك أوىل وأحق

فالبنوك اإلسالمية جيب أن تشجع وجيب أن تعان، وإذا وقع منها زلة            
أو خطأ تنبه على أخطائها، وتصلح أخطائها حىت تكون منافسة للبنـوك            

   .الربوية، وحىت يعتاض املسلمون ا عن البنوك الربوية

                                                
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املقدمة إىل مساحته يف برنامج )١(
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ويف إمكانك أن تودعها يف البنوك اإلسالمية، وتأخذ فائدة شرعية يف           
 - % ٥، أو   %١٠أما الفائدة املعينة كعشرة يف املائة       . معامالت املضاربة 

ال جتوز؛ ال يف البنوك اإلسالمية، وال يف البنوك الربوية، فهـي ممنوعـة يف         
لبنك اإلسالمي،  مجيع األحوال، وليس ألحد أن يأخذ فائدة معينة؛ ال يف ا          

  . وال من التاجر املعني، وال من البنك الربوي، وال من غري ذلك
الفوائد املعينة؛ كأن تدفع للبنك اإلسالمي، أو إىل التاجر املعـني، أو            

، على أن يدفع لك كـل       )١٠٠,٠٠٠(إىل البنك الربوي مائة ألف ريال       
   .فهذا ال جيوز، وهذا من الربا% ٥أو % ١٠شهر فائدة معينة 

لكن البنوك اإلسالمية تستطيع أن تتصرف باملال بالطرق اإلسـالمية؛          
كاملضاربة، وشراء حاجات تبيعها بفائدة، وجتمـع األربـاح، وتعطـي           

 وهو ثلـث الـربح، أو       -صاحب املال نصيبه من الربح الذي اتفقا عليه         
نصف الربح، أو مخس الربح على ما اتفقت عليه البنوك اإلسـالمية مـع              

أنه ال حرج يف إيداع املال يف البنـوك الربويـة           : فاحلاصل. لصاحب املا 
بدون فائدة؛ للضرورة واخلوف عليه، ولكن إذا وجدت مندوحـة عـن            
ذلك؛ بأن تودع مالك عند تاجر ال خطر عليه عنـده، أو عنـد بنـوك                
إسالمية بدون فائدة، أو تعمل فيها البنوك اإلسالمية بالعمـل الـشرعي            

  . ذا كله جائز لئال تشجع الربا وأهلهواملراحبة الشرعية؛ فه
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   كيفية المعاملة في الذهب والفضة- ٩٧

. م. ع/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكرم             
  .  وفقه اهللا ملا فيه رضاه، آمني-س 

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بعده

كيفيـة  :  عن وصلين كتابكم الكرمي املرفق ذا، املتضمن سؤالكم      
 وصلكم اهللا حببل اهلدى والتوفيق، وزادنـا  . املعاملة يف الذهب والفضة 

النافع والعمل به؛ إنه جـواد       وإياكم ومجيع إخواننا املسلمني من العلم     
  . )١(كرمي

:  فقـال  صلى اهللا عليـه وسـلم     واجلواب عن سؤالكم قد بينه النيب       
اً بوزن، يداً بيد، فمن     الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثالً مبثل، وزن      ((

  . )٢())زاد أو استزاد فقد أرىب
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، وهي عامة جلميع أنواع الـصرف،           

   سواء كانت نقوداً أو حليا أو قطعاً من -وجلميع أحوال الذهب والفضة 

                                                
  .هـ١٩/٢/١٤١٩يخ  رسالة جوابية، صدرت من مكتب مساحته بتار)١(
مـسند  (، ويف   ٧١٣١: ، برقم )مسند أيب هريرة  (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

، بـاب  )املساقاة(، ومسلم يف ٢١٨٢٥: ، برقم)-  صلى اهللا عليه وسلم-حديث أزواج النيب  (،  )األنصار
  .١٥٨٨: ، وبرقم١٥٨٤: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(
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الذهب والفضة غري مضروبة فال جيوز بيع الذهب بالذهب مطلقاً، إال مثالً            
  . ناً بوزن، يداً بيد، وهكذا الفضةمبثل، وز

أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فال حرج يف ذلك متفاضالً؛            
ألن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن البد أن يكون ذلك يداً بيـد،              

  . يف الس قبل التفرق

 كالطعام واألواين   -أما إذا باع الذهب مبال آخر غري الذهب والفضة          
 فال بأس بالتفرق قبل القبض ألحـدمها،        -اضي وغري ذلك    واملالبس واألر 

  . إذا كان املبيع والثمن معلوماً وليس يف الذمة

أما إذا كان املبيع يف الذمة، فالبد من قبض الثمن يف الس، وإن كان              
البيع مؤجالً، فالبد أن يكون األجل معلوماً مع قبض الـثمن يف الـس              

  . ع ديناً بدينكبيع السلم؛ حىت ال يكون البي

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وفق اهللا اجلميع

  املفيت العام للملكة
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز



  

 - ١٥٧ - 
 

  حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد

ذهبت إىل  : من مكة املكرمة تسأل وتقول    . ح. ل/ السائلة  : ٩٨س
 إن مثنـها    :بائع الذهب مبجموعة من احللي القدمية، مث وزا وقال        

هل .  ريال ١٨٠٠ ريال، واشتريت منه حلياً جديدة مببلغ        ١٥٠٠
يال،  ر ١٥٠٠، أم آخذ    )الفرق( ريال فقط    ٣٠٠جيوز أن ادفع له     

   )١( ريال جمتمعة؟١٨٠٠مث أعطيه 

ال جيوز بيع الذهب بالذهب إال مثالً مبثل، سواًء بـسواء، وزنـاً             : ج
 كمـا ورد ذلـك يف   سـلم صلى اهللا عليـه و بوزن، يداً بيد، بنص النيب  

األحاديث الصحيحة، ولو اختلف نوع الذهب باجلدة والقـدم، أو غـري            
  . ذلك من أنواع االختالف، وهكذا الفضة بالفضة

أن يبيع الراغب يف شراء ذهب بذهب ما لديه مـن           : والطريقة اجلائزة 
الذهب بفضة، أو غريها من العمل الورقية، ويقبض الـثمن، مث يـشتري             

  ذهب بسعره من الفضة أو العملة حاجته من ال

                                                
، ويف جريـدة  ٣٥٢: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، مجع وترتيب الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب    )١(
  .هـ٢٣/١٠/١٤١٥، يف ٥٢٩: ، العدد)املسلمون(
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الورقية يداً بيد؛ ألن العملة الورقية مرتلة مرتلة الذهب والفضة يف جريـان             
  . الربا يف بيع بعضها ببعض، ويف بيع الذهب والفضة ا

أما إن باع الذهب أو الفضة بغري النقود كالسيارات واألمتعة والسكر           
 لعدم جريان الربا بني العملـة       وحنو ذلك فال حرج يف التفرق قبل القبض؛       

الذهبية والورقية، وبني هذه األشياء املذكورة وأشباهها، والبد من إيضاح          
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ ِإذَا      ﴿: سبحانهاألجل إذا كان البيع إىل أجل؛ لقوله        
وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيم ِبدنتايد١(﴾ت(   

  ذهب بالذهب إال يداً بيدال يجوز بيع ال

إذا ذهـب   : هناك أخ يسأل يف أمر شراء الذهب يقـول        : ٩٩س
ألـف  ( جنيـه    ١٠٠٠إنسان لشراء ذهب، وكان قيمة ما شراه        

 جنيهاً، فهل له أن يأخذ الـذهب        ٩٥٠، ومل يكن معه سوى      )جنيه
ويعود له بعد ذلك باخلمسني جنيه، أو يترك الذهب حىت يأيت بباقي            

 يف ذلك ربا؟ وهل جيوز تأجيل باقي املبلغ لفتـرة؟           املبلغ؟ أم يكون  
  مع العلم أن سعر 

                                                
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )١(
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الذهب غري ثابت؟ وما احلكمة يف ذلك؟ رجائي من اهللا مث مـنكم             
التوضيح والتفصيل يف هذا األمر؛ لوقوع اختالف كثري يف مسائل          

  . جزاكم اهللا خرياً )١(الذهب

  : داحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبع: ج

أنه ال جيوز بيع الذهب بالذهب إال       : فاجلواب عن السؤال املذكور هو    
يداً بيد، مثالً مبثل، سواًء بسواء، كما صحت بذلك األحاديث الصحيحة           

 يف الصحيحني وغريمها، ومـن قـال        صلى اهللا عليه وسلم   عن رسول اهللا    
خبالف ذلك فقوله باطل ال جيوز التعويل عليـه؛ ملخالفتـه األحاديـث             

صحيحة وإمجاع أهل العلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد، وآلـه             ال
  . وصحبه

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  املفيت العام للمملكة العربية السعودية

                                                
هـ؛ رداً علـى رسـالة   ٢٧/١/١٤١٤ش، يف  / ١ / ١٥٩:  فتوى صدرت من مكتب مساحته برقم   )١(

  . أحد اإلخوة املستفتني
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  من شرط بيع الذهب
  بالذهب التماثل والتقابض

يوجد عندي بعض اوهرات القدمية، ذهبت لبيعهـا يف         : ١٠٠س
تجار، فأخذها وأعطاين بـدالً عنـها      السوق وعرضتها على أحد ال    

جموهرات أخرى دون أن يأخذ مين زيادة أو يعطيين زيادة، فظننت           
إن وزن ما أخذ مين وما أعطاين       : بأن هذا الشيء ال جيوز، فقال يل      

  . متكافئ، فصدقته يف ذلك

أرجو إفتائي يف هذه املعاملة، علماً بأنه ال ميكنين اآلن إعادة الذهب            
  . )١( املعاملة غري جائزةإليه، إذا كانت

إذا كانا قد متاثال يف الوزن مع التقابض يف الس فال حـرج يف              : ج
ذلك، وإن كان أحدمها أجود من اآلخر؛ لعموم األحاديث الـصحيحة يف         

  . ذلك، وإن كان كاذباً فاإلمث عليه

  

                                                
  .٣٥٣: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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  الطريق الشرعي في 
  استبدال الذهب بالذهب

يبيعين ذهباً، فكان مثن ذهبه     أتى رجل ليشتري مين ذهباً و     : ١٠١س
 ومثن ذهيب ثالمثائة ريال، فأعطيته نقداً قيمـة         - مثالً   -مائيت ريال   

ذهبه، مث أخذت منه قيمة ذهيب ومل نفترق، فهل جيوز هذا، أم أنـه              
   )١(البد أن نفترق بني البيعة واألخرى؟

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا، وصلى اهللا وسلم على نبينـا            : ج
  : مد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه، أما بعدحم

 من حديث عبادة، ومن     صلى اهللا عليه وسلم   فقد ثبت عن رسول اهللا      
 الـذهب ((:  عنهما وغريمها، أنه قـال     تعاىلحديث أيب هريرة رضي اهللا      

بالذهب، مثالً مبثل،سواًء بسواء، يداً بيـد، فمـن زاد أو اسـتزاد فقـد           
  سان أن يبيع ذهباً على فإن أراد إن. )٢())أرىب

                                                
  .هـ٢٣/٢/١٤٠٦ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف مرتله، وأجاب عنه بتاريخ )١(
مـسند  (، ويف   ٧١٣١: ، برقم )مسند أيب هريرة  (،  )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

، بـاب  )املساقاة(، ومسلم يف ٢١٨٢٥: ، برقم)-  صلى اهللا عليه وسلم-يث أزواج النيب  حد(،  )األنصار
  .١٥٨٨: ، وبرقم١٥٨٤: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(
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صائغ بذهب آخر أو على غريه، فالبد أن يكون الذهب متماثالً؛ متساوياً            
وزناً بوزن؛ مثالً مبثل، فيبيع عليه ذهبه بثمن مستقل ويقبضه منه، مث بعـد              

  . هذا يشتري ذهباً آخر
أما أن يبيعه ذهباً بذهب وزيادة من النقود فال جيوز، ولكن الطريـق             

بيع الذهب الذي عنده الرديء أو الطيب، مث يقبض الـثمن           الشرعي أن ي  
عنه، مث بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب اآلخر بقيمته من نقـود،               

  . من ورق أو فضة يداً بيد
ال يتفرقان حىت يتسلم كل واحد حقه؛ البائع يسلم الذهب، واملشتري           

أو ريـاالً   دوالراًيسلم النقود من الفضة، أو من الورق، أو العملة املعروفة        
  . سعودياً أو غري ذلك

  نهى(معنى حديث 
  ) عن بيع الذهب إال مثالً بمثل

ـى  : " صلى اهللا عليه وسلم   ما معىن حديث رسول اهللا      : ١٠٢س
فمن : يقول السائل ". عن بيع الذهب إال مثالً مبثل، أو وزناً بوزن          

نرجو . زنغري املعقول أن يبيع اإلنسان جديداً بقدمي، وال ينقص الو         
   )١(.اإليضاح

                                                
  .هـ٢٣/٢/١٤٠٦ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف مرتله، وأجاب عنه بتاريخ )١(
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الذهب بالـذهب،  ((:  بين هذا فقالصلى اهللا عليه وسلمالرسول  : ج
والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والرب بالرب، والشعري بالشعري، وامللح بامللح،          
مثالً مبثل، سواًء بسواء، يداً بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيـف             

  .)١())شئتم إذا كان يداً بيد

إذا كان الذهب الذي عنده طيب والذهب اآلخر رديء أو العكس،           ف
فليس ملزماً أن يبيع هذا مبثل هذا، يبيع بشيء آخر؛ إما أن يبيع مثالً مبثـل      
ويتسامح، إذا كان ذهبه أطيب يتسامح، أو اآلخر يتسامح، وإمنا صاحب           
الذهب الطيب يبيع بنقود أخرى؛ مثل فضة أو بورق أو عملة أخرى، يداً             

  . هذا هو الطريق الشرعي. يد، مث يشتري حاجته من الذهب األدىنب

  حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم

سوق الذهب ومعها ذهبـها القـدمي،        املرأة تذهب إىل  : ١٠٣س
: قدر يل مثنه، فإذا قدر هلا الثمن قالـت لـه     : وتقدمه للصائغ وتقول له   

  أعطين بثمن هذا الذهب ذهباً 

                                                
  .١٥٨٧: ، برقم)لذهب بالورق نقداًالصرف وبيع ا(، باب )املساقاة(رواه مسلم يف )١(
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   )١(هذا ما يتعارض مع شريعة اإلسالم السمحاء؟جديداً، فهل يف 

هذه املعاملة ال جتوز؛ ألنه بيع ذهب بذهب مـن غـري العلـم              : ج
الذهب ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   بالتماثل، وقد صح عن رسول اهللا       

بالذهب، والفضة بالفضة، مثالً مبثل سواًء بسواء، وزناً بوزن، يداً بيـد،            
رواه مسلم يف صحيحه بلفظ أكثر من       . )٢()) أرىب فمن زاد أو استزاد فقد    

  . هذا

وال جيوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ ألن ذلك مينع التماثل            
  . املشروط يف صحة املعاملة

أن تبيعه الذهب الذي معها بـثمن       : وإمنا الطريق الشرعي يف مثل هذا     
مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منـه أو مـن             

  . ريه، معاملة مستقلة ليس فيها رباغ

أن تشتري منه الـسلعة الذهبيـة    : ومن املعامالت اجلائزة يف مثل هذا     
  بعملة ورقية أو فضية، يداً بيد، أو مبال آخر غري 

                                                
، عـام  ٥٧: ، اليت تصدر عن الشئون الدينية بالقوات الربية، العـدد )نشرة التوعية اإلسالمية  (نشر يف   )١(

  .هـ١٤١٩
مـسند  (، ويف   ٧١٣١: ، برقم )مسند أيب هريرة  (،  )مسند املكثرين من الصحابة   (رواه اإلمام أمحد يف     )٢(

، بـاب  )املساقاة(، ومسلم يف ٢١٨٢٥: ، برقم)- صلى اهللا عليه وسلم -حديث أزواج النيب  (،  )األنصار
  .١٥٨٨: ، وبرقم١٥٨٤: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(
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النقود، ولو إىل أجل؛ كالقهوة واهليل واألرز والسكر والثياب وحنو ذلك؛           
  . واهللا ويل التوفيق. ليس بني السلعة الذهبية وهذه األموال رباً ألنه

  حكم االتجار بالذهب

ما حكم من يتاجر بالذهب؛ أي يشتري ذهبـاً عنـدما           : ١٠٤س
   )١(ينخفض سعره، ويبيعه عندما يزداد سعره؟

ال حرج يف بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثالً مبثل، وزناً بـوزن             : ج
ان أحدمها  سواًء بسواء، يداً بيد، سواء كان الذهب جديداً أم عتيقاً، أم ك           

  . جديداً، واآلخر عتيقاً

كما أنه ال حرج يف بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية، إذا كـان              
الذهب بالـذهب، والفـضة     ((: صلى اهللا عليه وسلم   يداً بيد؛ لقول النيب     

والرب بالرب، والتمر بالتمر، والشعري بالشعري، وامللح بامللح، مـثالً           بالفضة،
زناً بوزن، يداً بيد، فإذا اختلفت هـذه األصـناف          مبثل، سواًء بسواء ، و    

  .)٢())فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

                                                
لشهر مجادى اآلخـرة، لعـام   ) الة العربية(س ، ونشر يف . م. ع/  سؤال مقدم لسماحته من األخ       )١(

  .هـ١٤١٢
  .١٥٨٧: ، برقم)ف وبيع الذهب بالورق نقداًالصر(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
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 يف حديث أيب    صلى اهللا عليه وسلم   أخرجه مسلم يف صحيحه؛ ولقوله      
ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً مبثـل،        ((: رضي اهللا عنه  سعيد اخلدري   

متفق على  . )١())غائباً بناجز وال تِشفُّوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها         
  . صحته

وهذان احلديثان الصحيحان، يدالن على أنه ال فرق بني شراء الذهب           
بالذهب للقنية، أو بقصد الربح بعد تغري أسعاره؛ إذا كان البيع والـشراء             

  . وباهللا التوفيق. على الوجه املذكور يف احلديثني

  حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضالً

   )٢(ت الفضة برياالت الورق متفاضالً؟ما حكم بيع رياال: ١٠٥س

يف هذه املسألة إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر جبواز ذلك؛           : ج
بتحرمي ذلك؛ ألن الـورق عملـة       : ألن الورق غري الفضة، وقال آخرون     

  دارجة بني الناس، وقد أقيمت 

                                                
، )الربـا (، باب   )املساقاة(، ومسلم يف    ٢١٧٧: ، برقم )بيع الفضة (، باب   )البيوع( رواه البخاري يف     )١(

  .١٥٨٤: برقم
  .٦ر، وسبق نشره يف هذا اموع ج. ع/  سؤال مقدم لسماحته من األخ )٢(
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تاريخ مل يطمـئن    أما أنا، فإىل حني ال    ،  مقام الفضة؛ فأحلقت ا يف احلكم     
صلى قليب إىل واحد من القولني، وأرى أن األحوط ترك ذلك؛ لقول النيب             

عليه الصالة  ، وقوله   )١())دع ما يريبك على ما ال يريبك      ((: اهللا عليه وسلم  
عليـه  ، وقال   )٢())من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه      ((: والسالم

 ما حاك يف نفسك وكرهـت       الرب حسن اخللق، واإلمث   ((: الصالة والسالم 
  . )٣())أن يطلع عليه الناس

وعليه، فاألحوط يف مثل هذا أن يبيع الفضة جبنس آخر كالـذهب أو             
غريه مث يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريـد الفـضة،        

  . باع الورق بذهب أو غريه، مث اشترى بذلك الفضة املطلوبة

  

                                                
، والنسائي  ٢٥١٨: ، برقم )ما جاء يف صفة أواين احلوض     (، باب منه    )صفة القيامة ( رواه الترمذي يف     )١(

  .٥٧١١: ، برقم)احلث على ترك الشبهات(، باب )األشربة(يف 
، بـاب   )املساقاة(، ومسلم يف    ٥٢: ، برقم )فضل من استربأ لدينه   (، باب   )اإلميان( رواه البخاري يف     )٢(
  . ١٥٩٩: ، برقم)أخذ احلالل وترك الشبهات(
  .٢٥٥٣: ، برقم)تفسري الرب واإلمث(، باب )رب والصلة واآلدابال( رواه مسلم يف )٣(
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  حكم صرف عشرة
  رياالت معدنرياالت ورق بتسعة 

ما حكم صرف عشرة رياالت ورق بتـسعة ريـاالت          : ١٠٦س  
   )١(معدن إذا كان يداً بيد؟

 كلـها   -كثري من أهل العلم يرى أنه ال جيوز؛ ألا عملة واحدة            : ج
  . إحدامها من الورق، واألخرى من احلديد:  لكن اختلفت مادةً-ريال 

   .وذهب بعض أهل العلم إىل اجلواز؛ الختالف اجلنس

دع مـا  ((: صلى اهللا عليـه وسـلم  واألحوط ترك ذلك؛ لقول النيب  
مـن اتقـى    ((: صلى اهللا عليه وسلم   ، وقوله   )٢())يريبك على ما ال يريبك    

  .وفق اهللا اجلميع. )٣())الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه

  

                                                
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف برنامج )١(
، والنسائي  ٢٥١٨: ، برقم )ما جاء يف صفة أواين احلوض     (، باب منه    )صفة القيامة ( رواه الترمذي يف     )٢(

  .٥٧١١: قم، بر)احلث على ترك الشبهات(، باب )األشربة(يف 
، بـاب   )املساقاة(، ومسلم يف    ٥٢: ، برقم )فضل من استربأ لدينه   (، باب   )اإلميان( رواه البخاري يف     )٣(
  .١٥٩٩: ، برقم)أخذ احلالل وترك الشبهات(
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   )١(ما احلكم إذا أنزلت مجيع العمل مبرتلة الذهب؟: ١٠٧س

 مرتلة هؤالء وهؤالء، فال يباع شيء منها        الذهب والفضة مجيعاً يف   : ج
  . بشيء منها متفاضلة إذا كانت تسمى عملة واحدة

العملة الواحدة مبرتلة الذهب والفضة، العملة الواحدة ال يباع بعـضها    
منـها شـيء     ببعض متفاضلة، والعملتان مبرتلة الذهب والفضة، ال يباع       

لعملة الواحـدة مبرتلـة      فالعملتان مبرتلة الذهب والفضة، وا     .نسأة بشيء
  . الذهب والفضة

  النقود تقوم مقام الذهب والفضة

هل تقوم الدراهم النقدية مقام الذهب والفضة أو مـن          : ١٠٨س
   )٢(جنس آخر؟

املعروف عند أهل العلم يف الوقت احلاضر أا تقوم مقام النقدين؛           : ج
  . باألا جعلت قيماً للمبيعات، وأمثاناً هلا تقوم مقامها يف الر

  

                                                
  ).بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )١(
  ). املرامبلوغ( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )٢(
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  )من زاد أو استزاد(معنى 

   )١(ما معىن من زاد أو استزاد؟: ١٠٩س
  . من زاد يف سعر النقد بالثمن، أو طلب زيادة فقد أرىب: ج

  ال يجوز التحايل ألخذ الربا

نعطيك مائة  : بعض الناس حيتالون على الربا؛ يقولون مثالً      : ١١٠س
وف عن سـعر    دوالر على أن تردها يل مخسمائة ريال، مع أن املعر         

   )٢(الدوالر أقل من ذلك؟
كل احليل حمرمة؛ احليل اليت يتوصل ا إىل احملرمات حمرمة، أما إذا            : ج

  . كان يداً بيد فال بأس
إذا كان هذا حمتاجاً دوالرات حاضرة ويشتريها بأكثر يداً بيد، ما فيه            

  . بأس؛ ألنه حمتاج هلا مثل الذهب
ه خبمسني ريـاالً أو مبائـة       اآلن عندك ذهب يصرف يف السوق اجلني      

ريال، وأنت لست حريصاً على صرف الذهب، وجاءك إنـسان حمتـاج            
إن : للذهب؛ يريده مثالً صياغة لزوجته أو مهراً لزوجته أو كـذا، فقـال            

  سيم  كان قد
                                                

  ).بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )١(
  ).بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )٢(
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منك يف السوق خبمسني، سوف آخذه منك بستني؛ حيث إنـين حمتـاج             
  . للذهب، هذا ال بأس به

  بيع وشراء العمالت

لـو  : هل جيوز االجتار يف العملة من أجل الربح؛ فمـثالً         : ١١١س
دوالر، ) ١٠٠٠(دينار لييب، حنصل علـى  ) ٣٠٠(قمت بتصريف  

دينار تونسي،وقمت  ) ٨٠٠(واأللف دوالر يف املصارف التونسية      
دينـار لـييب،    ) ٨٠٠(دينار تونسي مع    ) ٨٠٠(بعد ذلك بتبديل    

ـ . دينار لييب ) ٥٠٠(فنكون بذلك قد رحبنا      ل هـذا حـالل أم      ه
   )١(حرام؟

املعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد          : ج
إذا كان العمل خمتلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكيـة أو مـصرية أو            
غريمها يداً بيد فال بأس؛ كأن يشتري دوالرات بعملة ليبيـة يـداً بيـد،               

 أو اشترى عملة مـصرية أو إجنليزيـة، أو          فيقبض منه ويقبضه يف الس،    
  . غريمها بعملة ليبية أو غريها يداً بيد فال بأس

أما إذا كانت إىل أجل فال جيوز، وهكذا إذا مل حيـصل التقـابض يف              
  الس فال 

                                                
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف برنامج )١(
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جيوز؛ ألنه واحلال ما ذكر، يعترب نوعاً من املعامالت الربوية، فالبد مـن             
  . كانت العمل خمتلفةالتقابض يف الس يداً بيد إذا 

التماثل والتقابض يف   : أما إذا كانت من نوع واحد، فالبد من شرطني        
الذهب بالـذهب، والفـضة     ((: صلى اهللا عليه وسلم   الس؛ لقول النيب    

والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بـامللح مـثالً            بالفضة،
تلفت هذه األصناف، فبيعوا كيـف      مبثل، سواًء بسواء ، يداً بيد، فإذا اخ       

  . أخرجه مسلم يف صحيحه. )١())شئتم إذا كان يداً بيد

والعمل حكمها حكم ما ذكر؛ إن كانت خمتلفة جاز التفاضـل مـع     
التقابض يف الس، وإذا كانت نوعاً واحداً؛ مثل دوالرات بدوالرات أو           

  . واهللا ويل التوفيق. دنانري بدنانري، فالبد من التقابض يف الس والتماثل

  شراء العملة وادخارها لغرض التجارة

هل جيوز أن يشتري شخص عملَة ويدخرها مث يبيعها إذا          : ١١٢س
   )٢(زاد سعرها؟

                                                
  . ١٥٨٧: ، برقم)داًالصرف وبيع الذهب بالورق نق(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )١(
  ).الربا وخطره( سؤال موجه لسماحته، بعد تعليقه على ندوة اجلامع الكبري بالرياض بعنوان )٢(
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أي سلعة اشتراها اإلنسان ورصدها للبيع، مث باعها إذا زاد السعر،           : ج
  . فال بأس بذلك إذا مل يكن يف ذلك ضرر على املسلمني

اجلنيه اإلسترليين أو املصري، أو الدينار العراقي، أو        وذلك بأن يشتري    
الدينار األردين، أو اجلنيه السعودي، مث حيفظه عنده، فإذا غال باعه، فليس            
يف ذلك شيء، بشرط التقابض يف الس، وهكذا ما يسمى باالحتكـار،            

  . إذا مل يكن فيه ضرر على املسلمني يف الطعام وغريه

  بيع العملة بالعملة

معلوم أن املغترب العريب يعود إىل بلده وقد اشـترى مـن            : ١١٣س
العمالت العاملية؛ مثل الدوالر وجنيهات الذهب، أو حىت أي عملـة           
  . غري عملة بلده، مث يعود لبلده ليبيعها، فيسعى وراء أعلى سعر يبيعه به

ومن أماكن البيع ما هو رمسي لدى الدولة، ومنـها مـا يـسمى              
هذا ربا فـضل؟ ومـاذا      مىت يكون   : سؤال هو ، وال )السوق السوداء (

   )١(ينبغي عندئذ؟

  العمل ختتلف؛ فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد : ج

                                                
 سؤال موجه لسماحته، وأجاب عنه عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء                 )١(

  .والدعوة واإلرشاد
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فهذا ليس فيه ربا؛ كأن يبيع الدوالر باجلنيه املصري أو بالعملة اليمنية يداً             
بيد فال بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه لـيس يف                

   .هذا ربا

أما إذا باع العملة بعملة أخرى إىل أجل؛ كأن يبيع الدوالر بالعملـة             
أجل، أو باجلنيه املصري أو اإلسـترليين أو الـدينار األردين أو             اليمنية إىل 

العراقي إىل أجل، هذا يكون ربا؛ ألا مرتّلة مرتلة الذهب والفضة؛ فـال             
   .لسجيوز بيعها بعضها ببعض مؤجالً، بل البد من القبض يف ا

أما ربا الفضل، فإنه يقع بالعملة بنفسها إذا باع العملة بالعملة نفسها            
متفاضالً؛ كأن يبيع اجلنيه اإلسترليين جبنيه إسـترليين وزيـادة؛ كجنيـه            
إسترليين جبنيهني، هذا ربا، ولو كان يداً بيد، أو يبيع العملـة الـسعودية              

ا كان بأجل كان ربا     عشرة رياالت بأحد عشر رياالً، هذا ربا فضل، وإذ        
  . فضل ونسيئة مجيعاً ، فيها نوعا الربا

وهكذا ما أشبه ذلك؛ كالدوالر بدوالرين أو بثالثة إىل أجل أو حاالً،            
اجتمـع  . يداً بيد، هو ربا فضل، فإن كان إىل أجل كان ربا فضل ونسيئة            

  . هذه أوجه الربا. فيه األمران
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   حكم التوكيل- ١١٤
  بحفي الصرف بنسبة من الر

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكـرم فـضيلة               
  .  مدير مركز الدعوة واإلرشاد باإلحساء سلمه اهللا-م . م. خ/ الشيخ 

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
: فأشري إىل االستفتاء املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم           

، وتـاريخ  ٢٧: ارد إلينا مـنكم بـرقم  هـ، الو٢٧/١/١٤٠٧، يف   ٤٢٤
  : هـ، املتضمن سؤال أحد املواطنني اآليت نصه٢٣/١/١٤٠٧

رجل سلم لشركة الراجحي مائة ألف ريال ليشتري له ـا ذهبـاً        
وفضة، علماً أن الراجحي ال يتصرف يف البيع إال بأمر املالك، ودائمـاً             

االخنفـاض  هو يتصل به على اهلاتف حسب حالة السوق يف االرتفاع و          
بع إذا رأى النقد ارتفع، أو ال تبـع إذا رأى الـسوق قـد               :  يقول -

اخنفض، علماً أن للشركة نسبة يف الربح، وإذا أراد املالك اسـترجاع            
درامهه ال ترجع إليه ذهباً وال فضة، بل يسلم الراجحي لـه ريـاالت              

   )١(فقط، فما حكم هذه املسألة يف شرعنا املطهر، أفتونا مأجورين؟

  
                                                

، يف  ٢ / ٦٥٨: أجـاب عنـه مساحتـه بـرقم       م، و . م. خ/  استفتاء مقدم من فـضيلة الـشيخ         )١(
  .هـ٧/٣/١٤٠٧
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بأنه إذا كان األمر كما ذكر، فليس يف هذه املعاملة شيء؛           : أفيدكمو
  . ألن الراجحي وكيل عنه يف البيع والشراء

أما إذا طلب حقه، فإن كان حقه ذهباً أو فضة أو رياالت سلم لـه               
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه. حقه

  وثالرئيس العام إلدارات البح
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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   وجوب إنكار المعامالت الربوية-١١٥

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينـا           
   )١(:حممد، وآله وصحبه أمجعني، وبعد

الدعوة إىل الربـا، ومـن    : فمن الظواهر السيئة اليت برزت يف صحفنا      
 شـوال عـام     ١١، وتاريخ   ٢٢٦٣: ، عدد )زيرةاجل(ما نشر جبريدة     ذلك

، وكذلك ما جاء من     )خططنا للضمان املمتاز  : ( هـ حتت عنوان   ١٣٩٨
  . الدعوة إىل الربا يف الصحف واالت احمللية

وهذه املعامالت من الربا احملرم بالكتاب والسنة واإلمجاع، وقد دلت          
من كبائر الـذنوب،    اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على أن أكل الربا         

  . ومن اجلرائم املتوعد عليها بالنار واللعنة
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ ِإالَّ كَمـا        ﴿: سبحانه وتعاىل قال اهللا   

يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس ذَِلك ِبأَنهم قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْـلُ      
لربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى فَلَـه      ا

ما سلَف وأَمره ِإلَى اللِّه ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب النـاِر هـم ِفيهـا               
   قَاِت واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍريمحق اللّه الْربا ويرِبي الصد. خاِلدونَ

                                                
هـ، ١١/١٠/١٣٩٨، وتاريخ ٢٢٦٣: ، بعددها)اجلزيرة( رد من مساجته على ما كتب يف جريدة )١(

  ).جملة اجلامعة اإلسالمية(ونشر يف 
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن          ﴿: تعاىلوقال  . )١(﴾أَِثيٍم
   ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبِإن         .الروِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم

ونَتظْلَمالَ تونَ وظِْلمالَ ت اِلكُموأَم وسؤر فَلَكُم مت٢(﴾ب( .  

ففي هذه اآليات الداللة الصرحية على غلظ حترمي الربا، وأنـه مـن             
الكبائر املوجبة للنار، كما أن فيها الداللة على أن اهللا سبحانه وتعاىل ميحق             

ا وينميها؛ حىت يكـون     كسب املرايب، ويريب الصدقات؛ أي يربيها ألهله      
  . القليل كثرياً إذا كان من كسب طيب

ويف اآلية األخرية التصريح بأن املـرايب حمـارب هللا ورسـوله، وأن             
  . وأخذ رأس ماله من غري زيادةسبحاالواجب عليه التوبة إىل اهللا 

لعن آكل الربـا،  ((:  أنهصلى اهللا عليه وسلم  وقد صح عن رسول اهللا      
  .)٣())هم سواء((: ، وقال))شاهديهوموكله، وكاتبه، و

وهذه املسألة اليت كثرت الدعاية هلا يف الصحف واالت، من املسائل           
، وهـذا   )هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية      (اليت حبثها جملس    
  وضع " :مضمون ما قرره

                                                
  .٢٧٦، ٢٧٥:  سورة البقرة، اآليتان)١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )اقاةاملس( رواه مسلم يف )٣(
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األموال يف البنوك ألخذ فائدة ربوية بنسبة معينة، حيصل عليها صـاحب            
ل من البنك وحنوه، ويدفعها له إما بعد مضي األجل الذي يتفق عليـه،             املا

الذي مسي رحبـاً أو  وأما عند سحب املال، فيدفع له ما اتفق عليه من الربا       
 وهذا ربا صريح حرمه اهللا ورسوله، وأمجع سلف األمة اإلسـالمية            فائدة

با احملرم  على حترميه، وتسميته وديعة أو باسم غري ذلك ال يغري من حكم الر            
فيه شيئاً؛ فقد مجع ربا الفضل وربا النسيئة؛ ألنه بيع نقود بنقـود نـسيئة               

  . انتهى". بزيادة ربح ربوي إىل أجل

والواجب على والة األمور وعلى علماء اإلسالم يف كل مكان، إنكار           
مثل هذه املعامالت الربوية والتحذير منها، كما أن الواجب علـى وزارة            

ذه املعامالت الربوية والدعاية إليها يف مجيـع وسـائل          اإلعالم منع نشر ه   
وتعاونواْ علَى الْـرب والتقْـوى والَ       ﴿: عز وجل اإلعالم؛ عمالً بقول اهللا     

، )١(﴾تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شـِديد الِْعقَـابِ           
منكُم أُمةٌ يـدعونَ ِإلَـى الْخيـِر ويـأْمرونَ          ولْتكُن  ﴿: سبحانهوقوله  

عـز  ، وقوله   )٢(﴾ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ      
لُِعن الَِّذين كَفَرواْ ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داوود وِعيـسى           ﴿: وجل

ذَِلك ميرِن موا ابصا عِبم   
                                                

  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
  .١٠٤ سورة آل عمران، اآلية )٢(
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كَانواْ الَ يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبـئْس مـا كَـانواْ            .وكَانواْ يعتدونَ 
ِإلَّـا    *ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسرٍ     *والْعصِر﴿: سبحانه، وقوله   )١(﴾يفْعلُونَ

  . )٢( ﴾الْحق وتواصوا ِبالصبِرالَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِب

  . وباهللا التوفيق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه

  

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  .٧٩، ٧٨ سورة املائدة، اآليتان )١(
  . سورة العصر، كاملة)٢(
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  الهدية للدائن من الربا

اتفق حسن وعلي ومها صديقان يف العمل على متويل بناء          : ١١٦س
 علي يقوم مبوجبها على متويل املشروع يف حـدود          عمارة سكنية، 

ألف ريال، على أن يسدد حسن هذا املبلغ لعلي سنوياً من           ) ٣٠٠(
موارده اخلاصة، وقد وعد حسن عليا طواعية بإعطائه بدون قيـد           

مث إن املشروع انتهى،    . وال شرط إجيار ثالث شقق من العمارة هبة منه        
  . ألف ريال) ٤٠٠(ال إىل ألف ري) ٣٠٠(وقد زاد املبلغ عن 

 - لدفعه لعلي    - املدين   -هل املبلغ الذي تعهد به حسن       : السؤال
 من إجيار الثالث الشقق طواعية وهبة هو حالل، أم يكون فيه            -الدائن  

   )١(شيء من الربا؟
الذي يظهر من حال الشخصني، أن هذا املال الذي يدفعه حسن           : ج

نظاره يف حصته من نفقة العمارة، ولو       إىل علي إمنا هو يف مقابل إمهاله وإ       
مسياه تطوعاً وهدية، فاهللا يعلم ما يف القلوب، فلم يكن هذا املال مـدفوعاً          

 -من أجل صداقة أو قرابة، إمنا دفع من أجل هذا العمل الذي عمله علي               
  وهو كونه 

                                                
 فتوى صدرت من مكتب مساحته، عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة )١(
  . إلرشاد؛ رداً على سؤال موجه لسماحتهوا
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 علـى مـا     )١( مث يكون الشيء بينـهما     -ىت تكتمل   ينفق على العمارة ح   
  . ه حسن يف مقابل هذا العمل هذه اهلدية اليت يقولشرطاه، لكن يعطي

أن هذا فيما يظهر رباً؛ ألنه إمنا أقرضه مـن أجـل هـذه            : فاملقصود
إمنا هي فائدة مـن أجـل إنظـاره         . اهلدية، وهي ليست هدية يف احلقيقة     

  . وإمهاله، واهللا أعلم

                                                
  .  الظاهر أنه مقرض وليس شريكاً)١(
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   التحذير من التعامل-١١٧
  بالربا وبيان سوء عاقبته

الة والسالم على عبد اهللا ورسوله؛ نبينا حممد، وعلى         احلمد هللا، والص  
  : )١(آله وصحبه، أما بعد

فقد بلغين أن بعض الشركات تتعامل بالربا أخـذاً وعطـاًء، وكثـر          
السائلون من املسامهني وغريهم عن حكم األرباح اليت حتصل هلم نتيجـة            

  . التعامل بالربا
لوجوب التعاون علـى  ونظراً ملا أوجب اهللا من النصيحة للمسلمني، و    

الرب والتقوى، رأيت تنبيه من يفعل ذلك على أن ذلك حمرم، ومن مجلـة              
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومـونَ  ﴿: عز وجلكبائر الذنوب، كما قال اهللا  

واْ ِإنمـا   ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس ذَِلك ِبأَنهم قَالُ          
 الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربـهِ             
             ماِر هالن ابحأَص لَِئكفَأُو ادع نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت

اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاِت واللّه الَ يِحب كُـلَّ         يمحق    *ِفيها خاِلدونَ 
  ذلك حماربة له ولرسوله  سبحانهوقد جعل اهللا . )٢(﴾كَفَّاٍر أَِثيٍم

                                                
  .هـ١٤٠٨، عام ٢٠: ، العدد)جملة البحوث اإلسالمية( نشرت يف )١(
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )٢(
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّـه وذَرواْ        ﴿: صلى اهللا عليه وسلم حيث قال     
فَِإن لَّم تفْعلُواْ فَأْذَنواْ ِبحرٍب من اللّـِه        .مؤِمِننيما بِقي ِمن الربا ِإن كُنتم       

  . )١(﴾ورسوِلِه وِإن تبتم فَلَكُم رؤوس أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ

لعن آكل الربا وموكلـه     ((:  أنه صلى اهللا عليه وسلم   وثبت عن النيب    
واآليات واألحاديث يف التحـذير   .)٢())واءهم س : وكاتبه وشاهديه، وقال  

  . من الربا، وبيان عواقبه الوخيمة كثرية جداً

التوبة إىل  : فالواجب على كل من يتعاطى ذلك من الشركات وغريها        
 ولرسوله  سبحانه وتعاىل اهللا من ذلك، وترك املعاملة به مستقبالً؛ طاعة هللا          

تبة على ذلك، وابتعاداً عن      وحذراً من العقوبات املتر    صلى اهللا عليه وسلم   
وتوبوا ِإلَـى اللَّـِه     ﴿: سبحانه وتعاىل الوقوع فيما حرم اهللا؛ عمالً بقوله       

يـا أَيهـا   ﴿: عز وجل، وقوله )٣(﴾جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ    
        ى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنآم الَِّذين      ـنكُمع كَفِّـرأَن ي كُمب

ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُميومن صور الربا . )٤(﴾س  

                                                
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )١(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٣(
  .٨ سورة التحرمي، اآلية )٤(
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اإلقراض واالستقراض بالفائـدة، ووضـع الودائـع        : الفاشية بني الناس  
بالفائدة؛ كخمسة يف املائة وعشرة يف املائة وحنو ذلك، وهذه املعـامالت            

  .  جنس ربا اجلاهلية املنوه عنه يف اآليات املذكورةمن

وأسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع املسلمني للتوبة إليه من مجيع الـذنوب،            
وأن يعيذنا مجيعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوالنـا            
مجيعاً؛ إنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد، وعلـى آلـه               

  . وصحبه

  

  يس العام إلدارات البحوثالرئ
 العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  من صور المداينات المحرمة

احتجت إىل مبلغ من املال إلكمال بناء مرتيل يف إحـدى         : ١١٨س
مدن اململكة، وذهبت إىل شخص، وطلبت منه أن يـسلفين مـا            

 اسم أنين بعـت     –أريد أن أعطيك سيارة     : يستطيع من مال، فقال   
ريال، وسجلها عنده بواحـد     ) ١٢٠٠٠( فأعطاين   –ة  عليك سيار 

  . وعشرين ألف ريال

وحيث إنين مل أشاهد السيارة وال أدري ما لوا، فقـط سـجلها             
تسدد كل شهر ألف ريال، وحيث إنـين رضـيت      : بالورقة، وقال 

ذا العمل يف نفس الوقت حني كنت مضطراً إىل املال، وأنـا اآلن             
فهل يلزمين تسديد   ) ١٢٥٠٠( ريال فقط، وبقي     ٨٥٠٠سددت  

  . )١(جزاكم اهللا خرياًاملبلغ الزائد عن رأس ماله؟ أرجو إفاديت 

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذه املعاملة باطلـة، وقـد             : ج
اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وليس للذي دفع لـك الـدراهم إال              

   وهو اثنا عشر ألف ريال فقط؛ -رأس ماله 

                                                
، ونشر يف كتاب ٣٨١: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .٢٠: بالكويت، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمي(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(



  

 - ١٨٧ - 
 

 حسب ما ذكرت وإمنا أعطاك       عليك مل يعطك السيارة وال باعها    ألنه  
فعليكما مجيعاً التوبة على    . دراهم بدراهم، وهذا منكر ظاهر وربا صريح      

  . نسأل اهللا أن يتوب عليكما. اهللا من ذلك، وعدم العود إىل مثله

   حكم إعطاء الموظفين شهادة-  ١١٩
  بالراتب للحصول على قرض من البنك

  . حفظه اهللاعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  / مساحة الشيخ
  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

اليت تـتلخص يف أنـين أحـد        : أعرض لسماحتكم مشكليت هذه   
املوظفني يف إحدى اإلدارات احلكومية، ويتبع هذه اإلدارة عـدد مـن            
 اإلدارات األخرى، وعملي يف هذه اإلدارة يف قسم التأدية والرواتـب          

أن تقدم أحد املوظفني التابعني إلحدى اإلدارات الفرعيـة إىل          : وحدث
أحد البنوك الربوية طالباً منه قرضاً، ومن ضمن مسوغات منح القرض،           
أن حيضر شهادة من مرجعه موضحاً ا راتبه، وهذه الشهادة ال تكتب            

وعندما طلـب    إال من قبل موظفي سجالت الرواتب، وأنا واحد منهم        
 تب له راتبه والبدالت األخرى، بادرته بالنصيحة بـالتورع        مين أن أك  

وعدم اإلقدام على هذا القرض؛ حيث إنه ربا، ولكنه مل يقتنع بـذلك             
  وأصر على طلبه، وأصريت أنا على موقفي بعدم منحه هذه الورقة، ووصل 
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األمر إىل مدير اإلدارة، الذي بدوره أصر على أن أكتب هذه الورقة الـيت             
الراتب والبدالت اليت يتقاضها هـذا املقتـرض، ورفـضت،        حتمل مقدار   

وأوضحت أن هذه مساعدة على الربا، إال أنه أصر على موقفه، حىت إنـه              
  . هددين بالنقل من عملي هذا يف حالة عدم كتابة هذه الورقة

هل حيق له كمسئول أن جيربين على ذلـك؟ وهـل إذا          : سؤايل هو 
الت، دون أن يـشري إىل أي       جاء أي موظف يطلب صايف الراتب والبد      

جهة يريد تقدمي هذه املعلومات هلا، ولكنين أعلم أنه يريـد ـا أحـد       
  البنوك الربوية، هل حيق يل الرفض كذلك؟ 

عليه أرجو إعطائي فتوى أستند عليها؛ إلقناع من يتقـدم بطلـب            
هذه القروض، وكذلك أقدمها إىل مدير اإلدارة؛ علَّه يتورع عن تقدمي           

ات؛ حيث إن األمر ازداد سوًءا، وزاد عـدد املتقـدمني           هذه الشهاد 
  . )١(بطلب هذه الشهادات

  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد: ج
. قد أحسنت فيما فعلت إذا كنت تعلم أن القرض املـذكور ربـوي            

والشك أن االقتراض من البنوك أو غريها بزيادة على القروض املمنوحـة،        
  . بإمجاع املسلمنيمن مجلة أنواع الربا 

                                                
  .هـ٥/١/١٤١٢ح، أجاب عنه مساحته يف . ع. م/ خ  استفتاء مقدم من األ)١(
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وليس لك وال لغريك من املسلمني املساعدة على املعامالت الربوية؛ لقول           
وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعـاونواْ علَـى اِإلثْـِم           ﴿: سبحانهاهللا  

جلميـع ملـا    وفق اهللا ا  . )١(﴾والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَابِ      
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. يرضيه

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
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  حكم إثبات المحاسب في الشركات
  التجارية عقود القروض الربوية في الدفاتر

أنا حماسب لدى شركة جتارية، وتضطر هـذه الـشركة          : ١٢٠س
لقـرض  لالقتراض من البنك قرضاً ربوياً، وتأتيين صورة من عقد ا         

هل أعترب آمثاً بقيـد العقـد دون        : إلثبات مديونية الشركة، مبعىن   
   )١(إبرامه؟

ال جيوز التعاون مع الشركة املذكورة يف املعامالت الربويـة؛ ألن           : ج
ا وموكله وكاتبه وشاهديه    لعن آكل الرب  ((: صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  

والَ تعـاونواْ   ﴿ :سبحانهرواه مسلم، ولعموم قوله     . )٢())هم سواء : وقال
  . )٣(﴾علَى اِإلثِْم والْعدواِن

                                                
، ويف كتاب ٤٠٤: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
، ويف كتاب ٥٨: بالكويت، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمي(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
  .١٤٨: ص، ١ج) الدعوة(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٣(
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   حكم إصدار سندات اقتراض بربح-١٢١

   )١(:احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد
الصادرة يف يوم   ) الشرق األوسط (فقد اطلعت على إعالن يف صحيفة       

 خزينة إحدى الـدول     هـ، وفيها إعالن عن إصدار    ١٣/٨/١٤٠٩اإلثنني  
، %١١(العربية سندات اقتراض بربح أحد عشر واثين عـشر يف املائـة             

  . لسنوات مبينة يف اإلعالن%) ١٢
: ولقد كدرين ذلك كثرياً، ورأيت أن من واجب النصح هللا ولعبـاده           

  : بيان حكم هذا االقتراض، فأقول
ربـا  : قد دل الكتاب العزيز والسنة املطهرة على حترمي الربا بنوعيـه          

في كتابـه الكـرمي     سبحاالفضل، وربا النسيئة، حترمياً شديداً، وأبان اهللا        
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومـونَ ِإالَّ       ﴿: عز وجل الوعيد على ذلك فقال     

          مقَالُواْ ِإن مهِبأَن ذَِلك سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يكَم  عيا الْب
             ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبِمثْلُ الر
فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللِّه ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيهـا              

با ويرِبي الصدقَاِت واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّـاٍر         يمحق اللّه الْر  . خاِلدونَ
  أن الربا  سبحانهوذكر . )٢(﴾أَِثيٍم

                                                
  .هـ٣٠/٨/١٤٠٩، وتاريخ ١١٨٦: ، العدد)الدعوة( نشرت يف جملة )١(
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )٢(



  

 - ١٩٢ - 
 

يا أَيها الَّـِذين    ﴿: عز وجل  فقال   صلى اهللا عليه وسلم   حماربة هللا ولرسوله    
          ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنلُواْ    * آمفْعت فَِإن لَّم

فَأْذَنواْ ِبحرٍب من اللِّه ورسوِلِه وِإن تبـتم فَلَكُـم رؤوس أَمـواِلكُم الَ       
ال تبيعـوا   ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقال النيب   . )١(﴾تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ  

وال تبيعـوا   الذهب بالذهب إال مثالً مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض،           
الفضة بالفضة إال مثالً مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها             

رضي متفق على صحته، من حديث أيب سعيد اخلدري         . )٢())غائباً بناجز 
  . اهللا عنه

الذهب بالذهب، والفـضة بالفـضة،      ((: عليه الصالة والسالم  وقال  
وامللح بامللح، مثالً مبثل، سواًء     والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر،       

بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كـان             
أخرجه مسلم يف صحيحه، من حديث عبادة بن الـصامت          . )٣())يداً بيد 

  . واألحاديث يف هذا الباب كثرية. رضي اهللا عنه
الفـضة؛  والشك أن املعامالت الورقية هلا حكم املعامالت بالذهب و        

  ألا حلت حملها يف قيم املقومات ومثن املبيعات؛ فال جيوز بيع عملة 

                                                
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )١(
، )الربا(، باب )املساقاة(، ومسلم يف ٢١٧٧: ، برقم)بيع الفضة(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )٢(

  .١٥٨٤: برقم
  .١٥٨٧: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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منها بعملة أخرى نسيئة، وال اقتراض شيء منها بفائدة من جنسها وال من             
غري جنسها إال يداً بيد، مثالً مبثل إذا كانت عملة واحدة، فإن اختلفـت              

ض يف الـس، وال     العمل كالدوالر باجلنيه اإلسترليين فالبد من التقـاب       
على أن كل قـرض     : وقد أمجع العلماء  . يشترط التماثل الختالف اجلنس   

  . شرطت فيه فائدة، أو اتفق الطرفان فيه على فائدة فهو ربا
ترك هذه املعاملة، واحلذر منـها؛ لكوـا        : فنصيحيت للخزينة املذكورة  

لة حمرمـة،   أال يدخل فيها؛ لكوا معام    : معاملة ربوية، ونصيحيت لكل مسلم    
. الدين النـصيحة  ((: صلى اهللا عليه وسلم   خمالفة للشرع املطهر، ولقول النيب      

هللا، ولكتابـه،   : قال ملن يا رسول اهللا؟   :  قيل ،الدين النصيحة . الدين النصيحة 
  . )١())ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم

 للعمـل   - حكامـاً وحمكـومني      -وأسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعاً       
يعته، واحلذر مما خيالفها؛ إنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم علـى نبينـا              بشر

  . حممد، وآله وصحبه، وسلم تسليماً كثرياً
  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  
                                                

، )اإلميان(، ومسلم يف ١٦٤٩٩: ، برقم)حديث متيم الداري(، )مسند الشاميني( رواه اإلمام أمحد يف )١(
  .٥٥: ، برقم)بيان أن الدين النصيحة(باب 



  

 - ١٩٤ - 
 

  حكم الصدقة بأموال الربا

 اإلسـالمية، نعمـل   حنن من العمال من إحدى الـدول      : ١٢٢س
  : باملدينة املنورة، ونسأل عن حكم االنتفاع بأموال الربا من البنوك

هل جيوز لنا أخذ الربا من تلك البنوك ونتصدق بـه علـى             : أوالً
  الفقراء، وبناء دور اخلري بدل تركه هلم؟ 

إذا كان هذا غري جائز، فهل جيوز وضـع النقـود يف تلـك             : ثانياً
فظه من السرقة والضياع بدون استالم الربا، مع        البنوك؛ لعلة ضرورة ح   

نفـع بكـم    العلم بأن البنك يشغله ما دام فيه؟ وسدد اهللا خطاكم، و          
  . )١(وتوالكم ملا حيبه ويرضاه

إذا دعت الضرورة إىل احلفظ عن طريق البنوك الربوية، فال حرج           : ج
رم علَيكُم ِإالَّ   وقَد فَصلَ لَكُم ما ح    ﴿: سبحانه؛ لقوله   إن شاء اهللا  يف ذلك   

  . )٢(﴾ما اضطُِررتم ِإلَيِه
والشك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة يف هذا العصر،           

  وهكذا اإليداع فيها 

                                                
/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( سؤال موجه لسماحته من عمال باملدينة املنورة، ونشر يف كتاب )١(

  .١٨: ، ص١، ج)كتاب الدعوة(، ويف ٥٨: ، ص٢حممد املسند، ج
  .١١٩ سورة األنعام، اآلية )٢(
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للضرورة، بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شـرط            
اعدة الفقـراء  وال اتفاق، فال بأس بأخذه لصرفها يف املشاريع اخلريية كمس        

والغرماء وحنو ذلك ال ليمتلكها، أو ينتفع ا، بل هي يف حكم املال الذي              
يضر تركه للكفار باملسلمني، مع كونه من مكسب غري جائز؛ فصرفه فيما            

  . ينفع املسلمني أوىل من تركه للكفار؛ يستعينون به على ما حرم اهللا
من طرق مباحة، مل    فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك اإلسالمية أو         

جيز التحويل عن طريق البنوك الربوية، وهكذا اإليداع، إذا تيسر يف بنـوك       
إسالمية أو متاجر إسالمية،مل جيز اإليداع يف البنـوك الربويـة؛ لـزوال             
الضرورة، وال جيوز للمسلم أن يعامل الكفار وال غريهم معاملة ربويـة،            

يف مشاريع خريية؛ ألن التعامل     ولو أراد عدم متلك الفائدة، بل أراد صرفها         
بالربا حمرم بالنص واإلمجاع، فال جيوز فعله ولو قـصد عـدم االنتفـاع              

  . واهللا ويل التوفيق. بالفائدة لنفسه
  حكم التعامل مع

  أرباب األموال المحرمة

أيصح لشخص أن يتعامل مع من يعرف أن ماله حـرام؟           : ١٢٣س
   )١(أم ال تزر وازرة وزر أخرى؟

                                                
  .هـ٢٨/١٢/١٤١٨ املسجد احلرام يف  سؤال موجه إىل مساحته، بعد درس ألقاه يف)١(
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ن يعرف أن ماله حرام ال يعامله، أما إذا كان خملوطاً، فلـه           إذا كا : ج
 اليهود، واليهود أمواهلم    صلى اهللا عليه وسلم   أن يعامله؛ مثل ما عامل النيب       

 صلى اهللا عليه وسلم   خملوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنيب        
  . عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم

فَـِبظُلٍْم  ﴿: تعاىلندهم ما عندهم، كما قال      وأباح اهللا لنا طعامهم وع    
من الَِّذين هادواْ حرمنا علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّت لَهم وِبصدِهم عن سـِبيِل            

وأَخِذِهم الربا وقَد نهواْ عنـه وأَكِْلِهـم أَمـوالَ النـاِس             * اللِّه كَِثريا 
عندهم بيوع جائزة، وعندهم بيـوع حمرمـة، وعنـدهم          ، ف )١(﴾ِبالْباِطِل

  . أكساب مباحة وأكساب حمرمة

فالذي ماله خملوط ال بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هـذا املـال               
  . حمرم، فال تشتر منه وال تبع عليه يف هذا املال احملرم

                                                
  .١٦١، ١٦٠ سورة النساء، اآليتان )١(
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   حكم أكل األوالد- ١٢٤
  واألقارب والضيوف من األموال الربوية

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربية            /مساحة الشيخ   
 السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء          

  . حفظه اهللا، ووفقه لكل خري، آمني

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد

  : والسؤال. امرأة زوجها يعمل مديراً لبنك ربوي، وهي موظفة

ل يستجاب دعاء زوجة وأوالد آكل الربا؟ علماً بأـا           ه -١
تأكل هي وأوالدها من ماله، وذلك ليس حلاجتها املاسة، فكما سبق           

ولكنها ختشى من فساد العالقات بينـها       ... أن أشري إىل أا موظفة    
  وبينه؛ ألنه يتضايق إذا رفضت األكل أو الشراء من ماله؟ 

 أي  -مـن أكلـهم      هل جيوز لألقارب زيارم واألكل       -٢
 ؟ -زيارة املرايب، واألكل من ماله 

 هل جيب على الزوجة إخبار ضيوفها أن املال مال ربـا؟            -٣
 وهل تأمث إذا أكل عندها أحد غري عامل حبال زوجها ومصدر ماله؟
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 وما حكم األموال اليت مصدرها هذا الطريـق؟ وهـل           -٤
 العمل  تكون جتارته منها صاحلة وصحيحة، السيما إذا أراد أن يترك         

يف البنك؛ استناداً على ما عنده من مشاريع أسـسها مـن هـذه              
األموال، أم أن هذه املشاريع تكون كلها حراماً؛ نظراً ألن أصـلها            

 مال ربوي؟ 
هل تورث أمواله أم ال حيق ألوالده وزوجته منها شيء؛ نظراً ألا              -٥

 أموال ربوية؟ وماذا يفعلون ا أي بأمواله بعد موته؟ 
ن عاملاً باحلكم ومع ذلك أصر علـى أكـل الربـا، فهـل      إذا كا   -٦

يستدعي ذلك لطلب الطالق منه؟ أفتونا وفقكم اهللا، وفتح عليكم،          
نرجو إيضاح اإلجابـة وذكرهـا    وجعلكم ذخراً لإلسالم املسلمني  

يسر اهللا لنا أمورنا، وأعاننـا علـى        . بالتفصيل؛ إذ إن البالء شديد    
السالم عليكم   و اهللا عليه وسلم  صلى  اتباع شرعه، وج نبينا حممد      

  . )١(ورمحة اهللا وبركاته
الواجب نصيحته، وحتذيره  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بعده     : ج

من البقاء يف العمل املذكور؛ ألن مباشرة األعمال الربوية من أكرب الكبـائر،             
    اهللاإن((: صلى اهللا عليه وسلمومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة؛ لقوله 

                                                
خ، يف  / ٢٨٧: ص، وقد أجاب عنها مساحته برقم. م. ن/  أسئلة مقدمة من األخت )١(

  .هـ١٢/١٢/١٤١٥
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الرجـل  : مث ذكر ((: ، إىل أن قال يف آخر احلديث      ))طيب ال يقبل إال طيباً    
يا رب، ومطعمـه    . يا رب : يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يده إىل السماء       

حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بـاحلرام؛ فـأىن يـستجاب      
  . )١())لذلك

ـ         : ونوصيك ك يف  بأن تكون نفقة البيت من كسبك أنت مادام زوج
والسالم علـيكم ورمحـة اهللا      . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه    . العمل املذكور 

  . وبركاته

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

                                                
  .١٠١٥: ، برقم)قبول الصدقة من الكسب الطيب(، باب )الزكاة( رواه مسلم يف )١(
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  عالج المريض ال يسوغ التعامل بالربا

رجل عنده ثالثون ألف ريال، وعنده ولد مريض، قـرر          : ١٢٥س
 تكلفتها ستون ألف ريال، ومل جيد من يقرضـه          األطباء إجراء عملية له   

املبلغ املتبقي، ومل جيد طريقة أخرى؛ فاستثمر املبلغ الثالثون ألف ريـال            
:  يف الربا؛ فأصبح ستني ألف ريال، فعاجل ابنـه بـه، وهـو يقـول               -

   )١(الضرورات تبيح احملظورات، فما رأي الدين يف هذا؟

لة الربوية؛ ألن احلاجة ال تبـيح       جتب عليه التوبة إىل اهللا من املعام      : ج
املعامالت الربوية، وال يسمى مثل هذا الواقـع ضـرورة؛ ألن العـالج             
للمريض مستحب وليس بواجب، وألن يف إمكانه أن يستدين بـالقرض،           
أو بشراء سلعة بثمن مؤجل، مث يبيعها بثمن معجل أقل من املؤجـل، إىل              

  . تهغري ذلك من األسباب اليت تعينه على قضاء حاج

  . نسأل اهللا أن يوفقنا وإياه للتوبة النصوح، واهللا املوفق

                                                
  ).املسلمون(احته من جريدة  من ضمن أسئلة مقدمة لسم)١(
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   لسداد الديونةحكم االقتراض بالفائد

 ريال، ومتزوج منـذ     ٣٠٤٨: أنا موظف مرتيب حوايل   : ١٢٦س
 ألف ريال، وكثرياً ما حيرجين      ٥٣عام تقريباً، وعلي ديون تصل إىل       

ن أقترض من   أصحاب الديون وال أجد ما أسدد هلم، فهل جيوز يل أ          
أحد البنوك اليت تقرض بأخذ فائدة، علماً بأن القـرض ال يكفـي             

  .)١(جزاكم اهللا خرياًنصف ديوين؟ أفيدوين 

ال جيوز للمسلم أن يقترض من البنك وال غريه قرضاً بالفائـدة؛            : ج
ألن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ باألسـباب املباحـة يف طلـب      

أباح اهللا من املعامالت وأنواع الكسب مـا        الرزق، وقضاء الدين، وفيما     
  . يغين املسلم عما حرم اهللا عليه

والواجب على أصحاب الدين أن ينظـروك إىل ميـسرة إذا عرفـوا             
وِإن كَانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإلَى ميـسرٍة        ﴿: سبحانهإعسارك؛ لقول اهللا    

  وصح . )٢(﴾مونَوأَن تصدقُواْ خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَ

                                                
، ويف كتاب ٤١٢: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .٦٧: بالكويت، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمي(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
  .٢٨٠ سورة البقرة، اآلية )٢(
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من أنظر معسراً أظلـه اهللا      ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   عن رسول اهللا    
من يـسر   ((: صلى اهللا عليه وسلم   ، وقال   )١())يف ظله يوم ال ظل إال ظله      

  .)٢())على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة

  حكم صرف الراتب
  قبل وقته مقابل مبلغ من المال

صرف شيك الراتب للموظفني قبـل تـاريخ        هل جيوز   : ١٢٧س
جزاكم صرفه لدى بنوك أخرى مقابل عشرين رياالً لقاء الصرف؟          

  . )٣(اهللا خرياً

  . ال جيوز صرف هذا الشيك على هذا الوجه؛ ملا يف ذلك من الربا: ج

  

                                                
 رضي اهللا عنه -حديث أيب اليسر األنصاري كعب بن عمرو (، )مسند املكيني( رواه اإلمام أمحد يف )١(
: ، برقم)حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر(، باب )الزهد والرقائق(، ومسلم يف ١٥٠٩٥: ، برقم)-

٣٠١٤   
 :، برقم)فضل االجتماع على ذكر القرآن(، باب )الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار( رواه مسلم يف )٢(

٢٦٩٩.  
  .هـ١٤١٩ مجادى األوىل ٢٦، يف ١٦٥٩: ، العدد)الدعوة( جملة  نشر يف)٣(
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  الرد على ما أثير -١٢٨
  حول الفوائد المصرفية

عبده ورسوله وخريتـه    احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على        
من خلقه؛ نبينا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم             

   )١(:ع هداهم إىل يوم الدين، أما بعدواتب

 يف عددها الثالـث،  -) منار اإلسالم(فقد اطلعت على ما نشرته جملة    
 من إعـالن    -هـ، السنة التاسعة    ١٤٠٤الصادر يف ربيع األول من عام       

ر احملكمة االحتادية العليا يف إحدى الدول العربية، بعض املبادئ          إحدى دوائ 
من : خبصوص الفوائد املصرفية، والتقاضي بشأا أمام احملاكم، وما تضمنته        

أن الفائدة البسيطة للقرض جتوز استثناًء من أصل حترمي الربـا إذا دعـت              
 الراهنـة،   احلاجة إليها، واقتضتها املصلحة، واعتبار أن البنوك يف حالتـها         

ووفقاً ألنظمتها العاملية، تتطلبها حاجة العباد، وال تتم مصاحل معاشهم إال           
وأن احملاكم ال متلك االمتناع من القضاء بالفوائد؛ مبقولة أن الـشريعة            . ا

. حترم الفائدة، وأنه ليس للقاضي يف حالة الفائدة االتفاقية إال أن حيكم ا            
  البسيطة ما دامت يف القول جبواز الفائدة : وأخرياً

                                                
، وجملة ٩٤٦: ، العدد)الدعوة(، ونشر يف جملة )منار اإلسالم( رد من مساحته على ما نشرته جملة )١(
  .١٤٠٥، عام ١٣: ، العدد)البحوث اإلسالمية(
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يف غريها، واعتبارهم أن هذه      % ٩يف املسائل التجارية، و      % ١٢حدود  
تلتزم ا تلك   الفوائد يف تلك احلاالت ال تتناىف مع الشريعة اإلسالمية اليت           

  .الدولة املسلمة
وإنين أستغرب جداً هذه اخلطوة اجلريئة على إعالن هـذه املبـادئ            

اكاً حلرمات اهللا وتعاليم شريعته السمحة، املعلومـة        الغريبة، اليت حتمل انته   
صـلى  يف دين اإلسالم من نصوص القرآن الصرحية، وأحاديث رسول اهللا           

 الصحيحة، وخاصة أا أعلنت يف ظل دولة إسالمية يرأسها          اهللا عليه وسلم  
رجل مسلم، ويف هذه البادرة اخلطرية افتراء على اإلسالم وحتليل ملا هـو             

  . مات يف شريعة اهللامن أشد احملر
 قد حرم الربا جبميع أشكاله وألوانـه يف    سبحانه وتعاىل ومعلوم أن اهللا    

الَِّذين يـأْكُلُونَ الربـا الَ   ﴿: تعاىلكتابه العزيز يف آيات كثرية، منها قوله  
ـ             أَنهم يقُومونَ ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس ذَِلـك ِب

قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ             
           ابـحأَص لَِئكفَأُو ادع نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رم 

   اِلدا خِفيه ماِر هالَ           *ونَالن اللّـهقَاِت ودِبي الـصريا وبالْر اللّه قحمي
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تـأْكُلُواْ       ﴿: تعاىل، وقال   )١(﴾يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيمٍ   

 قُواْ اللّهاتفَةً واعضافًا معا أَضبالر  
                                                

  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )١(
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ا آتيتم من ربا لِّيربو ِفي أَمواِل النـاِس         وم﴿:، وقال )١(﴾لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُـواْ اللّـه        ﴿: تعاىل، وقال   )٢(﴾فَلَا يربو ِعند اللَّهِ   

 ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو *  ـرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت ٍب فَِإن لَّم
من اللِّه ورسوِلِه وِإن تبتم فَلَكُـم رؤوس أَمـواِلكُم الَ تظِْلمـونَ والَ              

  . )٣(﴾تظْلَمونَ
وهذا األسلوب الشديد يدل على أن الربا من أكرب اجلرائم وأفظعهـا،    

املوجبة لغضب اهللا، واملـسببة حللـول العقوبـات         وأنه من أعظم الكبائر   
فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه     ﴿: سبحانه وتعاىل ؛ قال   العاجلة واآلجلة 

أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيب٤(﴾أَن ت( .  
يـا  :  قـالوا  ))اجتنبوا السبع املوبقات؟  ((: عليه الصالة والسالم  وقال  

 اليت حـرم  الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس(( :رسول اهللا وما هن؟ قال   
باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف           اهللا إال 

  وقال صلى . املهلكات: ، ومعىن املوبقات)٥())احملصنات الغافالت املؤمنات
                                                

  .١٣٠ سورة آل عمران، اآلية )١(
  .٣٩ سورة الروم، اآلية )٢(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٣(
  .٦٣ سورة النور، اآلية )٤(
: ، برقم)إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً: (قول اهللا(، باب )الوصايا( رواه البخاري يف )٥(

يان الكبائر ب(، باب )اإلميان(، ومسلم يف ٦٨٥٧: ، برقم)رمي احملصنات(، باب )احلدود(، ويف ٢٧٦٧
  .٨٩: ، برقم)وأكربها
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الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثـل إتيـان الرجـل           ((: اهللا عليه وسلم  
  . )١())أمه

وموكلـه،  لعن آكل الربا،    (( :أنه صلى اهللا عليه وسلم   وقد صح عنه    
: صلى اهللا عليـه وسـلم     ، وقال   )٢()) هم سواء  :وكاتبه، وشاهديه، وقال  

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والتمر بالتمر، والـشعري          ((
بالشعري، وامللح بامللح، مثالً مبثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقـد أرىب              

  . رواه مسلم. )٣())اآلخذ، واملعطي فيه سواء
فهذه اآليات واألحاديث وغريها تؤكد حرمة الربا قليلـه وكـثريه،           
وتبني خطره على الفرد واتمع، وأن من تعامل به أو تعاطاه فقد أصـبح              
حمارباً هللا ورسوله، وليس بني مجيع أهل العلم خالف يف حتـرمي ذلـك؛              

  . لصراحة النصوص فيه
نه، الذي يؤمن بأن هـذا اإلسـالم        وكيف جييز املسلم الغيور على دي     

العظيم جاء ديناً شامالً كامالً، متضمناً جلب املـصاحل ودرء املفاسـد،             
  صاحلاً للتطبيق يف كل العصور 

                                                
  دار احلرمني بالقاهرة / ، ط ١٥٨: ، ص٧، ج٧٢٥١: ، برقم)املعجم األوسط( رواه الطرباين يف )١(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
مسند (، ويف ٧١٣١: ، برقم)مسند أيب هريرة(، )مسند املكثرين من الصحابة( رواه اإلمام أمحد يف )٣(

، باب )املساقاة(، ومسلم يف ٢١٨٢٥: ، برقم)- صلى اهللا عليه وسلم -حديث أزواج النيب (، )األنصار
  .١٥٨٨: ، وبرقم١٥٨٤: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(
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   !واألمكنة، كيف جييز لنفسه إباحة الربا والتعامل به؟

وإن هذه املبادئ اليت أعلنتها إحدى دوائر احملكمة االحتادية العليـا يف            
 لتحليل ما حرمه اهللا ورسوله؛ حبجة قيام احلاجة إليـه فيهـا             تلك الدولة؛ 

وحاجة الناس إىل   . جرأة على اهللا، وحماداة ألحكامه، وقول عليه بغري علم        
املصارف، ال تكون إال بسريها على أسس من الشريعة اإلسالمية؛ بإحالل           

  . ما أحله اهللا وحترمي ما حرمه، فإذا كانت خالف ذلك فهي شر وفساد
ام شريعة اهللا ثابتة وقطعية؛ ألا صدرت من عزيز حكيم، يعلم           وأحك

شئون عباده وما يصلح أحواهلم، وال جيوز لنا حتكيم الرأي أو اهلوى أو ما              
وامتثاالً ألمـر اهللا ورسـوله يف       . أشبههما يف حتليل حرام أو حترمي حالل      

وجوب التناصح بني املسلمني؛ وأداء ملا جيب على مثلـي مـن البيـان              
. لتحذير عما حرمه اهللا ورسوله، جرى حترير هـذه الكلمـة املـوجزة            وا

وأسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه، والنصح            
. هللا ولعباده، واحلذر من كل ما خيالف شرعه املطهر؛ إنه جـواد كـرمي             

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه
  ت البحوثالرئيس العام إلدارا

  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  تكذيب ما نسب إلى سماحته -١٢٩
  من القول بجواز الفوائد الربوية للضرورة

ــحيفة   ــشر يف ص ــرب ن ــذيب خ ــرام(تك ــصادرة يف ) األه ال
   )١(هـ١٨/٢/١٤١١

  : أما بعداحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه، 

، الـصادرة يف    )األهـرام (فقد اطلعت على مـا نـشرته صـحيفة          
هـ، نقالً عن معايل وزير األوقاف املصري، بأنين أفتيـت          ١٨/٢/١٤١١

  . انتهى املقصود. جبواز التعامل مع البنوك بالفوائد من أجل الضرورة

ومن أجل إيضاح احلق للقراء وغريهم، أعلن أن هذا النقل ال صـحة             
 - نشرت يف الصحف احمللية وغريها       -رت مين فتاوى كثرية     له، وقد صد  

بتحرمي الفوائد البنكية املعروفة؛ ألن األدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد           
  . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل. دلت على ذلك

  ونسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعاً لكل ما 

                                                
دعوة  صدر من مكتب مساحته، عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء وال)١(

  .واإلرشاد
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 وسلم علـى    يوافق شرعه املطهر، ويعيذهم من أسباب غضبه، وصلى اهللا        
  نبينا حممد، وآله وصحبه 

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة

  والرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  يف اململكة العربية السعودية
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  حكم المعونة من البنك مقابل اإليداع

أحد البنوك عرض على املسئولني عن صندوق الطلبـة،         : ١٣٠س
 معونة، وهـي    - ما يسميه البنك     -حفظ أموال الصندوق مقابل     

مبلغ من املال يتم إعطاؤه دون مقابل، سـوى حفـظ           : عبارة عن 
املبلغ، ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثماره، فهل جيوز إيـداع          

   )١(؟املبلغ يف ذلك البنك

وز؛ ألنه عني الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف يف         هذا العمل ال جي   : ج
أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإمنـا مساهـا البنـك        

تلبيساً وخداعاً، وتغطية للربا، والربا ربا وإن مساه الناس ما مسوه،           ) معونة(
  .واهللا املستعان

  ال يجوز اإليداع في البنوك

  بفائدة من أجل دفع الضرائب

  من الالذقية . ع. أ/  األخ الذي رمز المسه بـ :١٣١س

                                                
، ويف كتاب ٣٩٨: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .١٥٠: بالكويت ، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمي(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(



  

 - ٢١١ - 
 

  : يف سوريا يقول يف سؤاله

هل جيوز أن أضع وديعة يف البنك بفائدة؛ مـن أجـل أن أدفـع               
الضرائب املترتبة علي من تلك الفائدة؟ أرجو التكـرم باإلجابـة           

   )١(.وجزاكم اهللا خرياً

 ال جيوز فعلها؛    ال جيوز هذا العمل؛ ألن هذه املعاملة معاملة ربوية        : ج
  . واهللا ويل التوفيق. )٢(﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا﴿: سبحانهلقول اهللا 

  الواجب على المسلمين 
  إنشاء بنوك إسالمية

  ؟ )٣(ما رأيكم يف البنك اإلسالمي الذي ال يتعامل بالربا: ١٣٢س

، أن  الواجب على احلكومات اإلسالمية وعلى جتـار املـسلمني        : ج
  . بنوكاً إسالمية؛ حىت يسلم املسلمون من الربا ينشئوا

  

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من )١(
  .٢٧٥ة  سورة البقرة، اآلي)٢(
) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم: ( من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب احملاضرة اليت ألقاها بعنوان)٣(

  .باجلامع الكبري بالرياض
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  محمد بن أحمد/  مقدمة لمقالة الدكتور -١٣٣
  )١(إبراهيم الناصر/ الصالح في الرد على الدكتور 

احلمد هللا، والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد، وعلـى آلـه            
  : وأصحابه ومن اهتدى داه، أما بعد

إبراهيم / قال القيم، املتضمن الرد على ما كتبه الدكتور         فقد قرأت هذا امل   
موقف الشريعة اإلسالمية   : (بن عبد اهللا الناصر يف موضوع الربا، حتت عنوان        

  . حممد بن أمحد بن صاحل/ ، الصادر من فضيلة الدكتور )من املصارف

فألفيته قد أعطى املقام حقه، واستوىف األدلة على بطالن مـا حاولـه         
ما إذا  :  إبراهيم من حتليل أنواع الربا، ما عدا مسألة واحدة، وهي          الدكتور

  . أعسر املدين، واتفق مع الدائن على التأجيل بفائدة معلومة

وال ريب أن ما حاوله الدكتور إبراهيم يف حبثه املذكور؛ من حتليـل             
 ما عدا املسألة املذكورة قد حاد فيه عن الـصواب بـشبه             -أنواع الربا   
ضح الدكتور حممد يف مقاله املذكور بطالا، وكشف زيغهـا          واهية، وأو 

ياه وسائر إخواننا من أنـصار      فجزاه اهللا خرياً، وضاعف مثوبته، وجعلنا وإ      
  . احلق

                                                
  .هـ١٤٠٧، عام ١٨: ، العدد)جملة البحوث اإلسالمية( نشر يف )١(



  

 - ٢١٣ - 
 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، علم حترمي ربا الفـضل           
 وربا النسيئة يف مجيع الصور اليت تتعامل ا البنوك، وبعض التجار الذين ال            

وقد توعد اهللا املرابني بأشد الوعيد، فقال       . يتحرجون من املعامالت الربوية   
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُـه           ﴿: سبحانه

         ِمثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ ِإن مهِبأَن ذَِلك سالْم طَانُ ِمنيالش     ـلَّ اللّـهأَحا وب
           هـرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب

يمحق اللّه    *ِإلَى اللِّه ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ         
عـز  وقـال   . )١(﴾اِت واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيمٍ      الْربا ويرِبي الصدقَ  

يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن الربا ِإن كُنـتم              ﴿: وجل
ِمِننيؤم.         بِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم   فَلَكُـم مت

وصح عـن رسـول اهللا      . )٢(﴾رؤوس أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ     
أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشـاهديه،        ((: صلى اهللا عليه وسلم   

  . خرجه مسلم يف الصحيح. )٣())هم سواء: وقال

ب علـى    فالواج ،واألحاديث يف حترمي الربا بأنواعه كلها كثرية جداً       
  كل مسلم أن حيذر املعامالت الربوية، وأن 

                                                
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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يبتعد عنها، وأال يغتر ببعض من زلت قدمه يف حتليلـها أو التـساهل              
  . فيها

ونسأل اهللا أن يوفق املسلمني لكل خري، وأن مينحهم الفقه يف الـدين،   
حممد بن أمحد للمزيد من العلم النافع، والعمل        / وأن يوفق أخانا الدكتور     

  . وأن يشكر سعيه وجيزل مثوبتهالصاحل، 

إبراهيم بن عبد اهللا الناصر للحق، وأن يلهمـه         / وأن يهدي الدكتور    
وصلى اهللا وسلم على عبده     . رشده، ويعيذه من شر نفسه؛ إنه جواد كرمي       

  ورسوله حممد، وعلى آله وصحبه 

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  الرئيس العام إلدارات البحوث

  اء والدعوة واإلرشادالعلمية واإلفت
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  إبراهيم بن عبد اهللا/  رد على مقالة الدكتور - ١٣٤
  الناصر حول موقف الشريعة اإلسالمية من المصارف

ابه، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وأصـح          
  : )١(ومن اهتدى داه، أما بعد

بـد اهللا   إبراهيم بن ع  / فقد اطلعت على البحث الذي أعده الدكتور        
  ). موقف الشريعة اإلسالمية من املصارف: (الناصر، حتت عنوان

فألفيته قد حاول فيه حتليل ما حرم اهللا من الربا بأسـاليب ملتويـة،              
وحجج واهية، وشبه داحضة، ورأيت أن من الواجب على مثلـي بيـان             
بطالن ما تضمنه هذا البحث، وخمالفته ملا دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع            

اء األمة؛ من حترمي املعامالت الربوية، وكشف الشبه اليت تعلـق ـا،          علم
وبيان بطالن ما استند إليه يف حتليل ربا الفضل وربا النسيئة، ما عدا مسألة              

ما اشتهر من ربا اجلاهلية من قول الدائن للمدين املعـسر           : (واحدة، وهي 
ة عند الدكتور   ، فهذه املسال  )إما أن تريب وإما أن تقضي     : عند حلول الدين  

  إبراهيم هي احملرمة من مسائل الربا 

                                                
: هـ، ويف كتاب لسماحته حتت عنوان١٤٠٨، عام ١٨: ، العدد)جملة البحوث اإلسالمية(  نشر يف)١(
  . هـ١٤١٦، عام ١، ط)نصيحة هامة يف التحذير من املعامالت الربوية(
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ومن تأمل كتابه اتضح له منها ذلك، وسأبني ذلك          ،  وما سواها فهو حالل   
 بياناً شافياً؛ يتضح به احلق، ويزهـق بـه الباطـل، واهللا      تعاىلإن شاء اهللا    

وإىل القـارئ بيـان     . املستعان وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال باهللا        
  : ذلك

أنه لن تكـون    : ميكن القول ": قال إبراهيم يف أول حبثه ما نصه      : أوالً
هناك قوة إسالمية بدون قوة اقتصادية، ولن تكون هناك قـوة اقتـصادية             

   ."بدون بنوك، ولن تكون هناك بنوك بدون فوائد

ميكن تسليم املقدمة األوىل؛ ألن املسلمني يف كـل         : واجلواب أن يقال  
عنوا باقتصادهم اإلسالمي بالطرق اليت شـرعها اهللا        مكان جيب عليهم أن ي    

؛ حىت يتمكنوا من أداء ما أوجب اهللا عليهم وترك مـا حـرم اهللا               سبحانه
عليهم، وحىت يتمكنوا بذلك من اإلعداد لعدوهم، وأخـذ احلـذر مـن             

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعـاونواْ       ﴿: عز وجل مكائده؛ قال اهللا    
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ أَوفُـواْ   ﴿: سبحانه، وقال )١(﴾علَى اِإلثِْم والْعدوانِ  

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا تداينتم ِبـديٍن ِإلَـى          ﴿: تعاىل، وقال   )٢(﴾ِبالْعقُوِد
ِبالْع كَاِتب كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسٍل مأَجأْبالَ يِل ود   

                                                
  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
  .١ائدة، اآلية  سورة امل)٢(
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كَاِتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتب ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحق ولْيتِق            
ِإالَّ أَن تكُونَ ِتجارةً    ﴿: سبحانه، إىل قوله    ﴾اللّه ربه والَ يبخس ِمنه شيئًا     

  كُمنيا بهونِديرةً تاِضراْ ِإذَا         حوـِهدأَشا ووهبكْتأَالَّ ت احنج كُملَيع سفَلَي 
     ِهيدالَ شو كَاِتب آرضالَ يو متعايبـا    ﴿: تعاىلاآلية، وقال   . )١(﴾تهـا أَيي

          كُونَ ِتجاِطِل ِإالَّ أَن تِبالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُواْ أَمواْ الَ تنآم ـن   الَِّذينةً عار
 نكُماٍض مرـن      ﴿: سبحانهاآلية، وقال   . )٢(﴾تم متطَعتا اسم مواْ لَهأَِعدو

  . اآلية. )٣(﴾قُوٍة
 سـبحانه واآليات يف هذا املعىن كثرية، وهي مشتملة على توجيه اهللا           

لعباده إىل التعاون على كل ما ينفعهم يف أمر دينهم ودنيـاهم، وأمـرهم              
الرب والتقوى، وحتذيرهم من التعاون على اإلمث والعـدوان،         بالتعاون على   
 بالوفاء بالعقود، وإثبات حقوقهم بالطرق الـشرعية،        سبحانهكما أمرهم   

باإلعداد لعدوهم ما   -وحذرهم من أكل أمواهلم بالباطل، وأمرهم سبحانه      
استطاعوا من قوة؛ وبذلك يستقيم اقتصادهم اإلسالمي، وحيصل بـذلك          

وتبادل املنافع، والوصول إىل حاجام ومصاحلهم بالوسائل       تنمية الثروات   
في آيات كثريات مـن الكـذب       سبحااليت شرع اهللا هلم، كما حذرهم       

  واخليانة، وشهادة الزور، وكتمان شهادة احلق، ومن أكل 
                                                

  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٩ سورة النساء، اآلية )٢(
  .٦٠ سورة األنفال، اآلية )٣(
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أمواهلم بينهم بالباطل، واإلدالء ا إىل احلكام؛ ليميلوا عن احلق إىل احلكم            
ِإنَّ ﴿: عز وجل  شأن األمانة، وأمر بأدائها يف قوله        نهسبحاوعظم  . باجلور

ِإنـا  ﴿: سـبحانه ، وقوله   )١(﴾اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَى أَهِلها      
عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواِت والْأَرِض والِْجباِل فَـأَبين أَن يحِملْنهـا           

 ِمن فَقْنأَشاومن خيانة األمانـة يف قولـه        عز وجل وحذرهم  .  اآلية )٢(﴾ه 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تخونواْ اللّـه والرسـولَ وتخونـواْ            ﴿: سبحانه

، )املؤمنون(ووصف عباده املؤمنني يف سورة      . )٣(﴾أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ  
األمانات والعهـود، وذلـك يف قولـه        بأم يرعون   ) املعارج(ويف سورة   

فمـىت اسـتقام    . )٤(﴾والَِّذين هم ِلأَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ    ﴿: سبحانه
املسلمون على هذا التعليم والتوجيه، وتواصوا به، وصدقوا يف ذلك؛ فـإن            

 يصلح هلم أحواهلم، ويبارك هلم يف أعماهلم وثروام، ويعينهم          عز وجل اهللا  
وقد أكد هـذه املعـاين      . غ اآلمال، والسالمة من مكائد األعداء     على بلو 
في قوله عز وجل   سبحا: ﴿         ـعواْ مكُونو قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيي
اِدِقنيا ﴿: ويف قوله سبحانه )٥(﴾الصها أَيي  

                                                
  .٥٨ سورة النساء، اآلية )١(
  .٧٢ سورة األحزاب، اآلية )٢(
  .٢٧ سورة األنفال، اآلية )٣(
  .٨ سورة املؤمنون، اآلية )٤(
  .١١٩سورة التوبة، اآلية ) ٥(
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 ِللِّه ولَو علَـى أَنفُـِسكُم أَِو        الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَواِمني ِبالِْقسِط شهداء     
الْواِلديِن واَألقْرِبني ِإن يكُن غَِنيا أَو فَقَريا فَاللّه أَولَى ِبِهما فَـالَ تتِبعـواْ              
الْهوى أَن تعِدلُواْ وِإن تلْوواْ أَو تعِرضواْ فَِإنَّ اللّه كَـانَ ِبمـا تعملُـونَ               

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُونـواْ قَـواِمني ِللّـِه          ﴿: سبحانهوقال  . )١(﴾خِبريا
             ـوـِدلُواْ هِدلُواْ اععلَى أَالَّ تٍم عآنُ قَونش كُمنِرمجالَ يِط واء ِبالِْقسدهش

: سبحانهوقال  . )٢(﴾أَقْرب ِللتقْوى واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه خِبري ِبما تعملُونَ        
يا أَيهـا   ﴿: عز وجل  اآلية، وقال    )٣(﴾وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ     ﴿

كُمذُواْ ِحذْرواْ خنآم واآليات يف هذا أكثر من أن حتصر. )٤(﴾الَِّذين .  
ولن تكـون هنـاك قـوة       ": وأما املقدمتان الثانية والثالثة، ومها قوله     

فهما مقدمتان   ".ن بنوك، ولن تكون هناك بنوك بدون فوائد       اقتصادية بدو 
باطلتان، واألدلة الشرعية اليت قدمنا بعضها، وما درج عليه املسلمون مـن            

 إىل أن أنشئت البنوك، كل ذلك يدل على         صلى اهللا عليه وسلم   عهد نبيهم   
بطالن هاتني املقدمتني، فقد استقام اقتصاد املسلمني طيلة القرون املاضـية           
وهي أكثر من ثالثة عشر قرناً بدون وجود بنوك، وبدون فوائد ربويـة،             

  وقد منت 
                                                

  .١٣٥ية  سورة النساء، اآل)١(
  .٨ سورة املائدة، اآلية )٢(
  .٦٠ سورة األنفال، اآلية )٣(
  ٧١سورة النساء، اآلية ) ٤(
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ثروام، واستقامت معامالم، وحصلوا على األرباح الكثرية واألمـوال         
وقد نصر اهللا املـسلمني يف عـصرهم      . اجلزيلة بواسطة املعامالت الشرعية   

 يف  األول على أعدائهم، وسادوا غالب املعمورة، وحكمـوا شـرع اهللا          
بل الصواب عكس ما ذكـره      . عباده، وليس هناك بنوك وال فوائد ربوية      

الكاتب إبراهيم، وهو أن وجود البنوك والفوائد الربوية، صار سبباً لتفرق           
املسلمني وايار اقتصادهم، وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتـهم، إال          

شحناء والعداوة،  وما ذاك إال ألن املعامالت الربوية تسبب ال       . من رمحه اهللا  
: عز وجـل  وتسبب احملق ونزع الربكة، وحلول العقوبات، كما قال اهللا          

  . )١(﴾يمحق اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاِت﴿

وألن ما يقع بني الناس بسبب الربا من كثرة الـديون ومـضاعفتها؛             
ج بسبب الزيادة املتالحقة، كل ذلك يسبب الشحناء والعداوة، مع ما ينـت           

عن ذلك من البطالة، وقلة األعمال، واملشاريع النافعـة؛ ألن أصـحاب            
األموال يعتمدون يف تنميتها على الربا، ويعطلون الكثري مـن املـشاريع            
املفيدة النافعة من أنواع الصناعات وعمارة األرض، وغـري ذلـك مـن             

ل ما  املعامالت اليت حيصل ا تبادل املنافع، ومنو الثروات، والتعاون على ك          
ينفع اتمع، ويشغل األيدي العاطلة، ويعني الفقراء على كسب الـرزق           

  احلالل، واالستغناء عن 
                                                

  .٢٧٦ سورة البقرة، اآلية )١(
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املضاربات، وأنـواع   : ومن ذلك . الربا والتسول وأنواع املكاسب اخلبيثة    
الشركات اليت تنفع اتمع، وأنواع املصانع؛ ملا حيتاج إليـه النـاس مـن           

ش وغري ذلك، وهكذا أنواع الزراعة اليت       السالح واملالبس واألواين واملفار   
  . تشغل ا األرض، وحيصل ا النفع العام للفقراء وغريهم

وبذلك يعلم كل من له أدىن بصرية، أن البنوك الربوية ضد االقتـصاد             
السليم، وضد املصاحل العامة، ومن أعظم أسباب االيار والبطالة، وحمـق           

  . وبات املتنوعة والعواقب الوخيمةالربكات، وتسليط األعداء، وحلول العق

فنسأل اهللا أن يعايف املسلمني مـن ذلـك، وأن ميـنحهم البـصرية              
  . واالستقامة على احلق

إن وظيفة اجلهاز املصريف يف اقتصاد ما، تشبه إىل         ": قال إبراهيم : ثانياً
  . "إخل... حد قريب وظيفة القلب بالنسبة جلسم اإلنسان متاماً

 كما قال؛ بل ميكن أن يقوم اجلهاز املصريف مبـا           ليس األمر : واجلواب
ذكره الكاتب من غري حاجة إىل الربا، وال ضرورة إليه، كما قام اقتـصاد              
املسلمني يف عصورهم املاضية، ويف عصرهم األول الذهيب بأكمل اقتـصاد      

 وقد نـصر اهللا ـم   - كما تقدم   -وأطهره، من دون وجود بنوك ربوية       
ه، وأدر عليهم من األرزاق والغىن، وأخرج هلم من         دينه، وأعلى م كلمت   

  األرض ما كفاهم وأغناهم، وأعام على جهاد عدوهم، ومحاهم به من 
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ومن درس تاريخ العامل اإلسالمي من عهد       . احلاجة إىل ما حرم اهللا عليهم     
 إىل ما قبل إنشاء املصارف الربوية، علم ذلـك          صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

ونزع الربكـات ممـا يف       يؤتى املسلمون وغريهم يف اقتصادهم    يقيناً، وإمنا   
أيديهم؛ بأسباب احنرافهم عن شريعة اهللا، وعدم قيامهم مبـا أوجـب اهللا             
عليهم، وعدم سريهم على املنهج الذي شرعه اهللا هلم فيمـا بينـهم مـن        
املعامالت؛ وبذلك ترتل م العقوبات، وحتل ـم الكـوارث بأسـباب          

وما أَصابكُم من مِصيبٍة    ﴿ :عز وجل كما قال   .  لشرع اهللا  أعماهلم املخالفة 
ولَو أَنَّ أَهـلَ    ﴿: عز وجل ، وقال   )١(﴾فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ     

     لَِكن كَذَّبِض واَألراء ومالس نكَاٍت مرِهم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آمواْ الْقُر
ولَو أَنَّ أَهلَ الِْكتـاِب     ﴿: سبحانه، وقال   )٢(﴾فَأَخذْناهم ِبما كَانواْ يكِْسبونَ   

ولَـو أَنهـم   . آمنواْ واتقَواْ لَكَفَّرنا عنهم سيئَاِتِهم وألدخلْناهم جناِت النِعيمِ   
نِزلَ ِإلَيِهم من ربِهم ألكَلُواْ ِمن فَـوِقِهم وِمـن     أَقَامواْ التوراةَ واِإلِجنيلَ وما أُ    

ويرزقْـه  . ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجا﴿: تعاىل، وقال  )٣(﴾أَرجِلِهم تحِت
         هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتن يمو ِسبتحثُ لَا ييح سبحانه، وقال   )٤(﴾ِمن :

﴿مو ِق اللَّهتن ي  

                                                
  .٣٠ سورة الشورى، اآلية )١(
  .٩٦ سورة األعراف، اآلية )٢(
  .٦٦، ٦٥ سورة املائدة، اآليتان )٣(
  .٣، ٢ سورة الطالق، اآليتان )٤(
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  . )١(﴾يجعل لَّه ِمن أَمِرِه يسرا

والسؤال الذي مل نعثر له علـى       ": ذكر إبراهيم يف حبثه ما نصه     : ثالثاً
كيف ينظر فقهاء املسلمني إىل الظاهرة االقتـصادية        : جواب حىت اآلن هو   

  . "إخل... الفائدة حمرماً يف نظرهم؟للفائدة؟ وملاذا يعترب القرض ب

إمنا نظر  : عما ذكره هنا، إىل اية حبثه املشار إليه، أن يقال         : واجلواب
الفقهاء من سائر علماء املسلمني يف أمر الفائدة، وعلقوا ا التحـرمي؛ ألن           

 أناطـت ـا    صلى اهللا عليه وسـلم    األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا      
ال مغمـز    صلى اهللا عليه وسلم   التحرمي، وهي أحاديث مستفيضة عن النيب       

فيها، وهي تدل داللة صرحية قطعية على أن بيع املال الربوي جبنسه مع أي              
 هداه  -ولكن الكاتب إبراهيم املذكور     . زيادة ولو قلت، رباً صريح حمرم     

 أعرض عنها كلها، ومل يلتفت إليها، وإمنا تكلم عـن     -اهللا، وأهلمه رشده    
 ما استطاع أن حيـصر      الربا امل الوارد يف القرآن الكرمي، وحاول بكل       

ما إذا أعسر املدين، واتفق مع الدائن علـى         : مسألة واحدة، وهي   الربا يف 
  . إمهاله بفائدة معينة

هذا ملخص حبثه، وما سوى ذلك فقد حاول يف هذا البحث إحلاقـه             
  بقسم احلالل؛ حلاجة الناس بزعمه إىل ذلك، وأن هذا 

                                                
  .٤آلية  سورة الطالق، ا)١(
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ية إىل ذلك، وأن مصاحل     هو الذي تقوم به املصارف، وزعم أن احلاجة داع        
العباد ال تتم إال ذه املعامالت الربوية اليت تستعملها البنوك، وقد تعلـق             

 ابـن تيميـة،     بأشياء جمملة من كالم املوفق ابن قدامة، وشيخ اإلسـالم         
 فيما ذكروه عن املصلحة، وأن الشرع       والعالمة ابن القيم رمحهم اهللا مجيعاً     

اليت تنفع املسلمني بدون ضرر على أحـد،        الشريف ال مينع حتقيق املصاحل      
  . وال خمالفة لنص من الشرع املطهر

وهذا كله ال حجة له فيه؛ ألن املصاحل اليت أراد هؤالء األئمة وأمثاهلم             
حتقيقها، إمنا أرادوا ذلك حيث ال مانع شرعي مينع من ذلك، وذلـك يف              

  . املسائل االجتهادية اليت ال نص فيها يوضح احلكم الشرعي
 علـى   صلى اهللا عليه وسلم   وقد دلت األحاديث الصحيحة عن النيب       

أن : حترمي ربا الفضل، وعلى حترمي ربا النسيئة، وذكر بعض أهـل العلـم            
حترمي ربا الفضل من باب حترمي الوسائل؛ ألن عاقالً ال يبيع شيئاً بأكثر منه              

و من جنسه يداً بيد، وإمنا يكون ذلك إذا كان أحد العوضني مـؤجالً، أ             
 رضـي اهللا    -وهلذا ملا باع بعض الصحابة      . كان أحدمها أنفس من اآلخر    

عنهم صاعني من التمر الرديء بصاع واحد من التمر الطيب، وأخرب النيب            
أوه عني  ((: صلى اهللا عليه وسلم    بذلك، قال له النيب      صلى اهللا عليه وسلم   
  احلديث . )١())الربا عني الربا ال تفعل

                                                
، ومسلم ٢٣١٢: ، برقم)إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردرد(، باب )الوكالة( رواه البخاري يف )١(

  .١٥٩٤: ، برقم)بيع الطعام مثالً مبثل(، باب )املساقاة(يف 
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 عن النيب   رضي اهللا عنه  حيحني عن أيب سعيد اخلدري      ويف الص . متفق عليه 
ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً مبثـل،        (( : أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   

وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الفضة بالفضة إال مثالً مبثل، وال             
  . )١())تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائباً بناجز

 عـن الـنيب     رضي اهللا عنه  عن عبادة بن الصامت     ويف صحيح مسلم    
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والـرب      ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   

بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثالً مبثـل، سـواًء            
بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كـان يـداً          

  . )٢())بيد

  . األحاديث يف هذا املعىن كثرية يف الصحيحني وغريمهاو

رضـي   يف حديث أسامة بن زيد       صلى اهللا عليه وسلم   وأما قول النيب    
، فاملراد به عند أهل العلم معظم الربـا،     )٣())إمنا الربا يف النسيئة   ((: اهللا عنه 

 كل أفراد الربا؛ للحديثني السابقني، وما       صلى اهللا عليه وسلم   وليس مراده   
  جاء يف معنامها 

                                                
، )الربا(، باب )املساقاة(، ومسلم يف ٢١٧٧: ، برقم)بيع الفضة(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )١(
  .١٥٨٤ :مبرق
  .١٥٨٧: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
  .١٥٩٦: ، برقم)بيع الطعام مثالً مبثل(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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وقد علم أن املعامالت الربوية جتمع بـني ربـا          . من األحاديث الصحيحة  
الفضل وربا النسيئة؛ فإن املودع بالفائدة قد مجع هو وصاحب البنك بـني     

  . النسيئة والفائدة؛ فباءا بإمث املعاملتني: األمرين، ومها
لـيس هـو   وأما كون املرايب الباذل للفائدة قد يكون حمتاجاً، فهـذا          

املوجب للتحرمي وحده، بل قد مجع هذا العقد بني الربا، وبني ظلم املعسر             
بتحميله الفائدة ، وقد عجز عن األصل، وبذلك تكون املعاملة على هـذا             
الوجه أعظم حترمياً وأشد إمثاً؛ ألن الواجب إنظاره، وعدم حتميله ما حـرم        

  . اهللا من الربا
نتفاع باملعاملة الربويـة، وأن كـل       وأما اشتراك الدائن واملدين يف اال     

واحد منهما حيصل منها على فائدة، فهذا االشتراك ال ينقل املعاملة مـن             
التحرمي إىل احلل، وال جيعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا؛ ألن الـشرع             
احلكيم مل يلتفت إىل ذلك، بل حرم الفائدة حترمياً مطلقاً، ونص على ذلك             

  .  يف أحاديث كثرية؛ منها ما تقدم وسلمصلى اهللا عليهالرسول 
 وبينـه  سبحانهولو كان انتفاع املدين بالفائدة حيلها، لنص عليه املوىل          

 عليه من ربه أفضل الصالة      -يف كتابه الكرمي أو على لسان رسوله األمني         
ونزلْنـا علَيـك    ﴿): النحل(يف سورة    عز وجل  وقد قال اهللا     -والتسليم  
  . )١(﴾بيانا لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى ِللْمسِلِمنيالِْكتاب ِت

                                                
  .٨٩ سورة النحل، اآلية )١(
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صـلى اهللا   ويف صحيح مسلم، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن النيب             
إنه مل يكن نيب قبلي، إال كان حقاً عليـه أن يـدل     ((:  أنه قال  عليه وسلم 

ومعلـوم أن   ،  )١())أمته على خري ما يعلمه هلم، وينذرهم شر ما يعلمه هلم          
 هو أفضل الرسل، وأكملهم بالغاً وأمتهم بيانـاً،        صلى اهللا عليه وسلم   نبينا  

فلو كانت املعاملة بالفائدة املعينة جائزة إذا كان املدين ينتفع ـا، لبينـها      
 ألمته، وأوضح هلم حكمها، فكيف وقـد بـين   صلى اهللا عليه وسلمالنيب  

والتحذير منها، والوعيـد    يثه حترميها،    يف صريح أحاد   صلى اهللا عليه وسلم   
وقد علم أن السنة الصحيحة تفسر القرآن، وتدل على ما قـد            على ذلك   

وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين    ﴿): النحل( يف سورة    تعاىلخيفى منه، كما قال     
وما أَنزلْنا  ﴿: ز وجل ع، وقال   )٢(﴾ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ     

كلَيٍم             عـةً لِّقَـومحرى ودهلَفُواْ ِفيِه وتالَِّذي اخ ملَه نيبِإالَّ ِلت ابالِْكت
  . واآليات يف هذا املعىن كثرية. )٣(﴾يؤِمنونَ

رشيد رضا يف إجازته الربـا يف صـندوق         / وأما ما نقله عن الشيخ      
 جيوز أن يعول عليه، واحلجة قائمة عليه، وعلى         التوفري، فهو غلط منه، وال    

  غريه من كل من حياول خمالفة النصوص 

                                                
  .١٨٤٤:  برقم،)وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول(، باب )اإلمارة( رواه مسلم يف )١(
  .٤٤اآلية   سورة النحل)٢(
  .٦٤ سورة النحل، اآلية )٣(
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أنه ال رأي ألحد وال اجتهاد ألحد       : وقد تقرر يف األصول   ،  برأيه واجتهاده 
مع وجود النص، وإمنا حمل الرأي واالجتهاد يف املسائل اليت ال نص فيهـا،              

ذا كان أهـالً لالجتـهاد،      فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، إ        
 أنه  صلى اهللا عليه وسلم   واستفرغ وسعه يف طلب احلق؛ ملا ثبت عن النيب          

إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد           ((: قال
متفق على صحته من حديث عمرو بـن العـاص          . )١())مث أخطأ فله أجر   

 رضـي اهللا عنـه      وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة       رضي اهللا عنه  
  . مثله

صلى اهللا  أما املسائل اليت نص على حكمها القرآن الكرمي أو الرسول           
 يف سنته، فليس ألحد أن جيتهد يف خمالفة ما دل عليه النص، بل              عليه وسلم 

  . الواجب التمسك بالنص، وتنفيذ مقتضاه بإمجاع أهل العلم
  . واهللا املستعان، وال حول وال قوة إال باهللا

: مث قال الكاتب الدكتور إبراهيم يف اية البحـث مـا نـصه            : رابعاً
وخالصة البحث بعد هذه املقارنة الواضحة بني الربا الذي ورد حترميه يف            "

القرآن، وبني املعامالت املصرفية، يتضح لنا أن املعامالت املصرفية ختتلـف       
  عنمتاماً 

                                                
، )أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ(، باب )االعتصام بالكتاب والسنة( رواه البخاري يف )١(

: ، برقم)بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ(، باب )األقضية(، ومسلم يف ٧٣٥٢: برقم
١٧١٦.  
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ـ          امالت جديـدة، ال    األعمال الربوية اليت حذر منها القرآن الكرمي؛ ألا مع
ختضع يف حكمها للنصوص القطعية اليت وردت يف القرآن الكرمي بشأن حرمة            

  . الربا
وهلذا، جيب علينا النظر إليها من خالل مـصاحل العبـاد وحاجـام             

، )الـسلم ( يف إباحته بيع صلى اهللا عليه وسلم املشروعة؛ اقتداء برسول اهللا     
ليس عند البائع مما قد ى عنـه        رغم ما فيه من بيع غري موجود، وبيع ما          

  .  يف األصلصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
على أن إباحة السلم كانت حلاجة النـاس إليـه،          : وقد أمجع العلماء  

وعلى أمثاله من نصوص الشريعة،     ) السلم(وهكذا فقد اعتمد العلماء على      
   ".يف إباحة احلاجات اليت ال تتم مصاحل الناس يف معاشهم إال ا

إن املعامالت املصرفية ال ختتلف عـن املعـامالت       : واجلواب أن يقال  
صـلى اهللا عليـه      بعث نبيه    سبحانهالربوية اليت جاء النص بتحرميها؛ واهللا       

ما يعم أهل زمانه ومـن        إىل مجيع الثقلني، وشرع هلم من األحكام       وسلم
 يأيت بعدهم إىل يوم القيامة؛ فيجب أن تعطى املعامالت اجلديـدة حكـم            
املعامالت القدمية إذا استوت معها يف املعىن، أما اختالف الصور واأللفاظ           
فال قيمة له، إمنا االعتبار باملعاين واملقاصد، ومعلوم أن مقاصد املتأخرين يف            
املعامالت الربوية من جنس مقاصد األولني، وإن تنوعت الصور واختلفت          

ة واجلديدة بسبب اخـتالف     املعامالت الربوية القدمي   األلفاظ، فالتفريق بني  
  األلفاظ والصور مع
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 صلى اهللا عليـه وسـلم  وقد جعل النيب . احتاد املعىن واملقاصد تفريق باطل   
 مثل  "اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط       ": قول من قال يوم حنني    
، ومل ينظر الـنيب     }اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة     {: قول بين إسرائيل ملوسى   

  .  إىل اختالف األلفاظ ملا احتد املعىنسلمصلى اهللا عليه و

وهكذا عاقب اهللا بين إسرائيل ملا نصبوا الشباك يوم اجلمعة؛ ليـصيدوا    
ا الصيد احملرم عليهم يوم السبت، ومل يعذرهم ذه احليلة، مع أـم مل              
يأخذوا الصيد من الشباك إال يوم األحد؛ وذلك الحتاد املعىن وإن اختلفت            

وقـد صـح عـن      . مثلة يف هذا كثرية يف النصوص الشرعية      الوسيلة، واأل 
ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهـود؛      ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  

وأما التشبيه بالسلم فهو مـن بـاب    .)١())فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل 
املغالطة والتعلق مبا ال ينفع؛ فإن إباحة السلم من حماسن الشريعة الكاملـة،   

 حلاجة العباد إليه، وشرط فيه شروطاً خترجه عـن          سبحانهد أباحه اهللا    وق
  .املعامالت احملرمة

عقد على موصوف يف الذمة بصفات متيزه، وتبعده عن اجلهالـة    : فهو
والغرر إىل أجل معلوم، بثمن معجل يف الس، يشترك فيه البائع واملشتري            

  يف 
                                                

: افظ ابن قيم اجلوزية يف حاشيته على سنن أيب داود، عند التعليق على احلديث رقم ذكره احل)١(
  ). النهي عن العينة(، باب )البيوع(، يف كتاب ٣٤٦٢
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الثمن يف تأمني حاجته احلاضرة،     فالبائع ينتفع ب  ،  املصلحة املترتبة على ذلك   
واملشتري ينتفع باملسلم فيه عند حلوله؛ ألنه اشتراه بأقل من مثنـه عنـد              

 فحصل للمتعاملني يف عقد السلم الفائدة مـن         ،احللول، وذلك يف الغالب   
أما املعامالت الربويـة، فهـي      . دون ضرر وال غرر، وال جهالة، وال ربا       

ع على حترميها يف بيع جنس جبنـسه        مشتملة على زيادة معينة نص الشار     
 يف ذلك من احلكمة     سبحانهوجعله من أكرب الكبائر؛ ملا له       . نقداً أو نسيئة  

البالغة، وملا للعباد يف ذلك من املصاحل العظيمة والعواقب احلميـدة، الـيت          
سالمتهم من تراكم الديون عليهم، ومن تعطيلهم املشاريع النافعـة          : منها

  . عتماداً على فوائد الرباوالصناعات املفيدة ا

أن املصارف واألعمال املصرفية حاجة من      : وأما زعم الكاتب إبراهيم   
إخل، فهو زعم ال أسـاس  ... حاجات العباد، ال تتم مصاحل معاشهم إال ا      

 قبـل القـرن     -له من الصحة، وقد متت مصاحل العباد يف القرون املاضية           
عطل حاجام وال مشاريعهم     ومل تت  -الرابع عشر، وقبل وجود املصارف      

النافعة، وإمنا يأيت اخللل وتتعطل املصاحل من املعامالت احملرمة، وعدم قيـام           
النصح، واألمانـة والـصدق،     : اتمع مبا جيب عليه يف معاملة إخوانه من       

والبعد عن مجيع املعامالت املشتملة على الربا أو الغـرر، أو اخليانـة أو              
  يف الغش، والواقع بني الناس 
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 وال سبيل إىل انتعاش املصاحل وحتقيق التعاون        ،سائر الدنيا يشهد مبا ذكرنا    
املفيد، إال بسلوك املسلك الشرعي املبين على الصدق واألمانة واالبتعـاد           
عن الكذب واخليانة، وسائر ما حرم اهللا على العباد يف معامالم، كمـا             

اْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعـاونواْ     وتعاونو﴿:  يف كتابه املبني   سبحانهقال اهللا   
ِإنَّ اللّـه يـأْمركُم أَن تـؤدواْ        ﴿: سبحانه، وقال   )١(﴾علَى اِإلثِْم والْعدوانِ  

اآلية، . )٢(﴾اَألماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَن تحكُمواْ ِبالْعدلِ         
ا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تخونواْ اللّه والرسـولَ وتخونـواْ           ي﴿: سبحانهوقال  

يا أَيها الَّـِذين آمنـواْ ِإذَا       ﴿: عز وجل وقال  . )٣(﴾أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ  
اِتب ِبالْعـدِل والَ    تداينتم ِبديٍن ِإلَى أَجٍل مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَ        

   بكْتأَنْ ي كَاِتب أْبي           ـقـِه الْحلَيِلِل الَِّذي عملْيو بكْتفَلْي اللّه هلَّما عكَم
يا أَيها الَّـِذين  ﴿: تعاىلوقال . اآلية. )٤(﴾ولْيتِق اللّه ربه والَ يبخس ِمنه شيئًا    

  قُوا اللَّهوا اتنا   آمِديدلًا سقُولُوا قَوو *         لَكُـم ِفـرغيو الَكُممأَع لَكُم ِلحصي
كُموب٥(﴾ذُن( .  

البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فـإن       ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقال النيب   
   صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن

                                                
  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
  .٥٨ سورة النساء، اآلية )٢(
  .٢٧ سورة األنفال، اآلية )٣(
  .٢٨٢ سورة البقرة، اآلية )٤(
  .٧١، ٧٠تان  سورة األحزاب، اآلي)٥(
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  . متفق على صحته. )١())كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما

قال رسول اهللا صـلى هللا      :  قال رضي اهللا عنه  يب سعيد اخلدري    وعن أ 
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بـالرب، والـشعري         ((:عليه وسلم 

بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثالً مبثل، يداً بيـد، فمـن زاد أو              
  . رواه أمحد والبخاري. )٢())اآلخذ واملعطي فيه سواء. استزاد فقد أرىب

 صلى اهللا عليه وسـلم لعن رسول اهللا   ((: قال رضي اهللا عنه  وعن جابر   
رواه . )٣())هـم سـواء   : آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقـال      

  . مسلم

قال رسول اهللا صلى الـه      :  قال رضي اهللا عنه  وعن عمر بن اخلطاب     
الورق بالورق ربا إال هاء وهاء، والرب بالرب ربـاً إال هـاء             ((:عليه وسلم 

   هاء، والشعري بالشعري رباً إال هاءو

                                                
، ومسلم يف ٢٠٧٩: ، برقم)إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )١(
  .١٥٣٢: ، برقم)الصدق يف البيع والبيان(، باب )البيوع(
مسند (، ويف ٧١٣١: ، برقم)مسند أيب هريرة(، )مسند املكثرين من الصحابة( رواه اإلمام أمحد يف )٢(

، باب )املساقاة(، ومسلم يف ٢١٨٢٥: ، برقم)- صلى اهللا عليه وسلم -حديث أزواج النيب (، )األنصار
  .١٥٨٨، ١٥٨٤: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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  . متفق عليه. )١())وهاء، والتمر بالتمر رباً إال هاء وهاء

  . رواه مسلم. )٢())من غشنا فليس منا((:عليه الصالة والسالموقال 

بلى يـا   : قلنا ،أال أنبئكم بأكرب الكبائر   ((:عليه الصالة والسالم  وقال  
 الوالدين، وكان متكئاً فجلـس،      اإلشراك باهللا، وعقوق  : رسول اهللا، قال  

واألحاديث يف  . متفق عليه . )٣())أال وقول الزور، أال وشهادة الزور     : فقال
  . هذا املعىن كثرية

وال جيوز ألحد من الناس أن حيلل ما حرم اهللا بالنص، قياساً على مـا           
حلل اهللا بالنص، ومن حاول أن حيلل ما حرم اهللا من الربا، قياساً على ما               

 من السلم، فقد أتى منكراً عظيماً، وقال على اهللا بغري علم، وفتح             أحل اهللا 
للناس باب شر عظيم وفساد كبري، وإمنا جيوز القياس عند أهـل العلـم              

  القائلني به يف املسائل الفرعية اليت ال 

                                                
، ومسلم يف ٢١٣٤: ، برقم)م واحلكرةما يذكر يف بيع الطعا(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )١(
  . ، واللفظ له١٥٨٦: ، برقم)الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً(، باب )املساقاة(
،  ")من غشنا فليس منا: " - صلى اهللا عليه وسلم -قول النيب (، باب )اإلميان( رواه مسلم يف )٢(

  .١٠١: برقم
، )اإلميان(، ومسلم يف ٥٩٧٦: ، برقم)ن الكبائرعقوق الوالدين م(، باب )األدب( رواه البخاري يف )٣(

  .٨٧: ، برقم)بيان الكبائر وأكربها(باب 
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نص فيها، إذا استوىف الشروط اليت تلحق الفرع باألصل كما هو معلوم يف             
عز ول عليه بغري علم، وجعله يف مرتبة الشرك وبني          وقد حرم اهللا الق   ،  حمله
 أن الشيطان يدعو إىل ذلك ويأمر به، كمـا يـدعو إىل الفحـشاء               وجل

قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنهـا         ﴿: سبحانهواملنكر، قال اهللا    
       أَن تو قِر الْحيِبغ يغالْبو اِإلثْمو طَنا بملْ ِبـِه        وـزني ا لَمِركُواْ ِباللِّه مش

يا أَيها  ﴿(: سبحانه، وقال   )١(﴾سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ       
            هطَاِن ِإنياِت الشطُوواْ خِبعتالَ تباً والَالً طَيِض حا ِفي اَألركُلُواْ ِمم اسالن

 ودع لَكُم ِبنيا         .  ملَى اللِّه مقُولُواْ عأَن تاء وشالْفَحوِء وِبالس كُمرأْما يمِإن
  .)٢(﴾الَ تعلَمونَ

فنسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني، وأن مينحهم الفقه يف الـدين،            
وأن يوفق علماءهم لبيان ما أوجب اهللا عليهم من أحكام شرعه، والدعوة            

  . ير مما خيالفه، وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر دعاة الباطلإىل دينه والتحذ
وأن يوفق الكاتب إبراهيم للرجوع إىل احلق، والتوبة مما صدر منـه،            

وتوبوا ﴿: عز وجل وإعالن ذلك على املأل؛ لعل اهللا يتوب عليه كما قال           
   :، وقال سبحانه)٣(﴾ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ

                                                
  .٣٣ سورة األعراف، اآلية )١(
  .١٦٩، ١٦٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٣(
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ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه ِللناِس             ﴿
ِإالَّ الَّـِذين تـابواْ     .ِفي الِْكتاِب أُولَِئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّـاِعنونَ       

  . )١(﴾أُولَِئك أَتوب علَيِهم وأَنا التواب الرِحيموأَصلَحواْ وبينواْ فَ

وال شك أن مقاله حيتاج إىل أكثر مما كتبت، ولكن أرجو أن يكـون              
فيما بينته مقنع وكفاية لطالب احلق، واهللا املستعان، وهو حـسبنا ونعـم             

  . الوكيل، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه

  

  ام إلدارات البحوثالرئيس الع
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  .١٦٠، ١٥٩ سورة البقرة ن اآليتان )١(
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  الواجب ترك -١٣٥
  المال الذي ثبت أنه من الربا

. ص/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكـرم              
  غ سلمه اهللا . غ

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
: يئة كبار العلماء بـرقم    فأشري إىل استفتائك املقيد باألمانة العامة هل      

  : هـ الذي جاء فيه٢٨/٨/١٤٠٩، وتاريخ ٦٠٠٩
هـ، صدر قـرار معـايل وزيـر        ١٤٠٦أفيد مساحتكم بأنه يف عام      " 

الشركة السعودية للصناعات الدوائيـة واملـستلزمات       (التجارة بتأسيس   
، وأعلنت الشركة عن بدء وضع التصاميم ودراسات املـشروع يف           )الطبية

شركة يف إنشاء املباين، اليت تقرر أن تنتهي يف اية العـام            حينه، وبدأت ال  
هـ؛ وهذا يعين أن عملية تصنيع األدوية مل تبدأ بعد، ومـع            ١٤٠٩احلايل  

 الـيت   -ذلك فقد أعلنت الشركة للمسامهني، بأا تنوي توزيع األربـاح           
 حيث جـاءت    -) بالريال السعودي (بلغت أكثر من ثالثة وثالثني مليوناً       

  . رباح نتيجة الستثمار أموال املسامهني يف البنوكهذه األ
أن مثل هذا االستثمار يف البنوك تقوم       : وعلى حسب ما أمسع من الناس     

وحيث إنين أحد املسامهني يف هذه الـشركة،        . به معظم الشركات املسامهة   
  وأملك عدة أسهم يف عدة شركات 
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اً من النـاس    زراعية وصناعية، فإن هذا املوضوع يشغلين، ويشغل كثري       
وبناء علـى رغبـتكم يف معرفـة        . الذين حيرصون على اللقمة احلالل    

احلقيقة بعد االتصال التليفوين بسماحتكم، وتشجيعكم يل يف الكتابـة          
إليكم عن املوضوع؛ فإين أليب رغبتكم جزاكم اهللا عن اإلسالم وعـن            

فإين أرفق مـع خطـايب هـذا    : ولزيادة التوضيح، مني خري اجلزاء املسل
اليت ) اجلزيرة(سخة من تقرير الشركة املذكورة، مع صورة من جريدة          ن

أرجـو  : وختاماً. نشرت تفاصيل التقرير السنوي املذكور عن الشركة      
التكرم بإفاديت باحلكم الشرعي يف هذا العمل، ومباذا تنـصحوين بـه؟            

  ؟ "وهل أستمر يف التعامل مع هذه الشركة وغريها أم ال
دائمة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء درسـت         بأن اللجنة ال  : وأفيدك

استفتاءكم، وما ورد يف كتابكم ومشفوعاته، ورأت أن الواجب علـيكم           
ترك ما ثبت لديكم أنه اكتسب من طريق الربا، وال مـانع مـن قبـضه                
وصرفه يف بعض أعمال الرب؛ كمواساة الفقـراء، ومـساعدة ااهـدين            

 اجلميع ملـا فيـه رضـاه،        وفق اهللا . وأمثاهلم؛ للتخلص منه وبراءة للذمة    
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وأعانكم على كل خري

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  حكم دراسة االقتصاد الربوي            

ما حكم اإلسالم يف دراسة االقتصاد الربوي؟ ومـا حكـم           : ١٣٦س
   )١(ية؟العمل يف البنوك الربو

دراسة االقتصاد الربوي؛ إذا كان املقصود منه معرفة أعمال الربا،          : ج
وبيان حكم اهللا يف ذلك فال بأس، أما إن كانت الدراسة لغري ذلك فإا ال               

وهكذا العمل يف البنوك الربوية ال جيوز؛ ألنه من التعاون على اإلمث            ،  جتوز
اْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ      وتعاونو﴿:سبحانهوالعدوان، وقد قال اهللا     

  . )٢(﴾علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب

                                                
  ).ةجملة الدعو( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من )١(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(



  

 - ٢٤٠ - 
 

   بيان الحكم الشرعي-١٣٧
  في المعامالت الربوية في البنوك

؛ احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني         
نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،            

   )١(:أما بعد
الـصادرة يف   ) الشرق األوسط (فقد اطلعت على ما ورد يف صحيفة        

حممـد  / هـ، من تصريح مفيت الديار املصرية د      ٢/١/١٤١٦يوم األربعاء   
أن : فرأيـت  .نوكسيد طنطاوي، بتحليل الفوائد الربوية اليت تتعامل ا الب        

الواجب على مثلي التنبيه على ما يقتضيه الشرع املطهر يف ذلك؛ نصحاً هللا             
ولعباده، وأداء لواجب البالغ الذي أوجبه اهللا على أهل العلـم يف قولـه              

 ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه           ﴿:تعاىل
ِإالَّ الَِّذين تابواْ   . ِللناِس ِفي الِْكتاِب أُولَِئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ       

   وِإذَ أَخذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين﴿:سبحانهوقوله ،  اآلية)٢(﴾وأَصلَحواْ وبينواْ

                                                
الشرق (حممد سيد طنطاوي، الذي نشر يف صحيفة /  رد من مساحته على مفيت الديار املصرية )١(

  .هـ٢/١/١٤١٦بتاريخ ) الوسط
  .١٦٠، ١٥٩ سورة البقرة، اآليتان )٢(
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حتذير هذه  : واملقصود ، اآلية )١(﴾ تكْتمونه أُوتواْ الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس والَ    
األمة من عمل أهل الكتاب، والشك أن هذا أمر خطري، وفيه معـصية هللا              

 حيـث قـال     تعاىل وخمالفة ألمر اهللا     صلى اهللا عليه وسلم    ولرسوله   تعاىل
تنـةٌ أَو   فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم فِ       ﴿:سبحانه وتعاىل 

  أَِليم ذَابع مهِصيبوال ريب، أن القول حبل ما تتعامل به البنـوك           ،)٢(﴾ي 
؛ ألن الربا كما هـو معلـوم        تعاىلمن أنواع الربا، فيه حتليل ملا حرمه اهللا         

 وسنة  تعاىلكبرية من كبائر الذنوب، اليت جاء حترميها مغلظاً يف كتاب اهللا            
قـال   ، جبميع أشكاله وأنواعه ومـسمياته     مصلى اهللا عليه وسل   رسول اهللا   

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُـواْ اللّـه             ﴿:تعاىل
وأَِطيعواْ اللّه والرسـولَ  . واتقُواْ النار الَِّتي أُِعدت ِللْكَاِفِرين  .لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
وما آتيتم من ربا لِّيربو ِفي أَمواِل الناِس        ﴿:وقال تعاىل ،)٣(﴾لَعلَّكُم ترحمونَ 

الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ ِإالَّ كَما       ﴿:تعاىل وقال   ،)٤(﴾فَلَا يربو ِعند اللَّهِ   
مس ذَِلك ِبأَنهم قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا        يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْ     

              لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحو
 نمِإلَى اللِّه و هرأَمو  

                                                
  .١٨٧ سورة آل عمران، اآلية )١(
  .٦٣ سورة النور، اآلية )٢(
  .١٣٢ – ١٣٠ات  سورة آل عمران، اآلي)٣(
  .٣٩ سورة الروم، اآلية )٤(
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    ماِر هالن ابحأَص لَِئكفَأُو ادونَ  عاِلدا خِبـي     .  ِفيهريا وبالْر اللّه قحمي
يا أَيها الَِّذين   ﴿:تعاىلوقال  ،  )١(﴾الصدقَاِت واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيمٍ      

          ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنفْ  . آمت لُواْ فَِإن لَّمع
فَأْذَنواْ ِبحرٍب من اللِّه ورسوِلِه وِإن تبـتم فَلَكُـم رؤوس أَمـواِلكُم الَ       

  . )٢(﴾تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ
فما أعظم جرمية من حارب اهللا ورسوله، نـسأل اهللا العافيـة مـن              

وما هن  : واقال ))اجتنبوا السبع املوبقات  ((:عليه الصالة والسالم  وقال  .ذلك
، وقتل النفس اليت حـرم اهللا إال  الشرك باهللا، والسحر((:قال يا رسول اهللا؟  

باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يـوم الزحـف، وقـذف             
ويف صحيح مـسلم     . متفق على صحته   )٣())احملصنات الغافالت املؤمنات  

آكـل    وسلم صلى اهللا عليه  لعن رسول اهللا    ((: قال رضي اهللا عنه  عن جابر   
  ، )٤())هم سواء: الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال

  
  

                                                
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
، ٢٧٦٧برقم " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً : " باب قول اهللا) الوصايا(رواه البخاري يف )٣(

   ٨٩باب بيان الكبائر وأكربها برقم ) اإلميان(، ومسلم يف ٦٨٥٧باب رمي احملصنات برقم ) احلدود(ويف 
   ١٥٩٨باب لعن آكل الربا وموكله برقم ) املساقاة(رواه مسلم يف )٤(
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 صلى اهللا عليه وسـلم    فهذه بعض األدلة من كتاب اهللا وسنة رسوله حممد          
اليت تبني حترمي الربا وخطره على الفرد واألمة، وأن من تعامل به وتعاطاه،             

. رسـوله فقد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب، وقد أصبح حماربـاً هللا ول           
أمجعت األمة على   (:  يف كتابه املغين   تعاىلوقال املوفق ابن قدامة  رمحه اهللا        

أمجعـوا علـى أن     ): (اإلمجاع( وقال ابن املنذر يف كتاب       )أن الربا حمرم  
املسلف إذا شرط على املقترض زيادة أو هدية، فأسلف علـى ذلـك، أن     

ومـن  )  أو الصفة  أخذ الزيادة على ذلك رباً سواء كانت الزيادة يف القدر         
املعلوم، أن االشتراك يف البنوك الربوية، أو اإليداع فيها، أو االقتراض منها            

صلى  ورسوله   سبحانهبفوائد، كل ذلك من املعامالت الربوية اليت ى اهللا          
  .  عنها؛ فيجب االبتعاد عنهااهللا عليه وسلم

 بكتـاب   نسأل اهللا اهلداية والعافية من مضالت الفنت، والتوفيق للعمل        
 وحتكيم شـرع اهللا يف مجيـع        صلى اهللا عليه وسلم    وسنة رسوله    تعاىلاهللا  

شئوننا اخلاصة والعامة، وأن يأخذ بنواصينا ومجيع املسلمني إىل مـا فيـه             
صالح ديننا ودنيانا، وأن جينبنا مجيعاً طريق املغضوب عليهم والضالني؛ إنه           

مد سيد طنطـاوي أن     ونصيحيت لفضيلة املفيت  حم    ،  ويل ذلك والقادر عليه   
 مما طغـى  سبحانهيتقي اهللا، وأن يعيد النظر فيما كتب، وأن يتوب إىل اهللا     

  به اللسان، وزل به القلم، وال ريب 
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أن الرجوع إىل احلق واجب وفضيلة، وشرف لصاحبه، وخري من التمادي           
واهللا املسئول أن يوفقه للرجوع إىل احلق، وأن جيعلنـا وإيـاه            ،  يف اخلطأ 
وصلى اهللا وسلم علـى     . خواننا من اهلداة املهتدين، إنه مسيع قريب      وسائر إ 

  . خري خلقه نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
  املفيت العام للملكة العربية السعودية              

  ورئيس هيئة كبار العلماء                   
  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء                

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز                 
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  الفرق بين مسألة التورق
  الفضل والنسيئة: وبين نوعي الربا

من تعريف ربا النسيئة، أنه الزيادة يف الـشيء مقابـل           : ١٣٨س
التأجيل، فما مدى انطباق هذا الـشيء علـى دينـة األكيـاس             
 والسيارات، املعمول ا اآلن بدالً من القـرض احلـسن؟ أفتونـا           

  . )١( ؟جزاكم اهللا خرياً
أن يأخذ شيئاً جبنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفـضل؛           : الربا هو : ج

كصاع بصاعني من جنس واحد أو درهم بدرمهني، سواء كان حـاال أو             
وإن كان دينا بدين، صار ربا الفضل والنسيئة مجيعاً، فإذا أخـذ            . مؤجالً

وأما مـسألة   ،  بيد أو نسيئة  دراهم وزيادة، فهذا ربا الفضل سواء كان يداً         
أخذ سلعة بـدراهم إىل أجـل، مث        : التورق فليست من هذا الباب، وهي     

. يبيعها هو بنقد يف يومه أو غده أو بعد ذلك، على غري من اشتراها منـه               
والصواب حلها؛ لعموم األدلة، وملا فيها من التفريج والتيـسري، وقـضاء            

اها منه فهذا ال جيوز، بل هو       أما من باعها على من اشتر     . احلاجة احلاضرة 
 .وهي حمرمة؛ ألا حتيل على الربـا       من أعمال الربا وتسمى مسألة العينة     

ا التورق فال بأس به كما      أم .وهو بيع جنس جبنسه متفاضالً نسيئة أو نقداً       
   وهوشراء تقدم

                                                
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف برنامج )١(
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سلعة من طعام أو سيارة أو أرض أو غري ذلك، بدراهم معدودة إىل أجل              
ها على غري من اشتراها منه بنقد ليقضي حاجته مـن زواج            معلوم، مث يبيع  

  . أو غريه
 الموقف من البنوك الربوية اليوم

ما هو املوقف من البنوك الربوية اليوم؟ وما حكم التعامل          : ١٣٩س
معها؟ وما هو موقفنا جتاه ما حيدث لكثري من إخواننا املـسلمني يف             

   )١(بعض البالد اإلسالمية؟
بالربا فاألمر واضح، وليس يف وجود الربا وحترميـه         أما ما يتعلق    : ج

شك، وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن، ودلت عليه السنة وإمجاع أهل             
  . العلم؛ فالربا من أكرب الكبائر، ومن احملرمات امع عليها
الَِّذين يـأْكُلُونَ   ﴿:وقد بني اهللا ذلك يف كتابه العظيم فقال جل وعال         

ومونَ ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس ذَِلـك           الربا الَ يقُ  
 ، اآليـة  )٢(﴾ِبأَنهم قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا          

  : عز وجلوقال 

                                                
، ألقاها يف )حكمة الداعي وأدب املدعو: ( من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته بعد حماضرة بعنوان)١(
  .٧هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٤١٢سجد الفقيه مبكة املكرمة عام م
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )٢(
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. لّه وذَرواْ ما بِقي ِمن الربا ِإن كُنتم مؤِمِنني        يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ ال     ﴿
صـلى اهللا   والرسول   ،)١(﴾فَِإن لَّم تفْعلُواْ فَأْذَنواْ ِبحرٍب من اللِّه ورسوِلهِ       

 هـم   :وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقـال    لعن آكل الربا،    ((:عليه وسلم 
على املسلمني احلذر مـن     فالواجب  ،   خرجه مسلم يف صحيحه    )٢())سواء

الربا، وعدم املسامهة فيه ال يف بنك فالن وال بنك فالن فجميـع البنـوك               
الربوية يف الداخل واخلارج جيب احلذر منها، وعدم املسامهة فيها وعـدم            
املعاملة معها، ووجود الشيء بني الناس ال حيله؛ فاخلري موجـود، والـشر        

 الشر، ووجود الشر ليس بدليل      موجود والواجب األخذ باخلري واحلذر من     
  . على حله، بل جيب احلذر منه

فاحلاصل أن الربا من احملرمات، والواجب احلذر من ذلك والبعد عن           
 تزول البنوك الربويـة     إن شاء اهللا  ذلك، والتواصي بترك ذلك، وعن قريب       

من هذه اململكة، فقد وافق خادم احلرمني الشريفني على إجيـاد البنـوك             
 من هـذه    إن شاء اهللا   وسيغين اهللا ا عن هذه البنوك، وتزول         اإلسالمية،

  . البالد
فاحلاصل أن اإلخوان واحملبني للخري حريصون علـى إجيـاد البنـوك            

  اإلسالمية، واملسامهة فيها، وينبغي لإلخوان مجيعاً 

                                                
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )١(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا وموكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
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أن يتشجعوا يف هذا، وأن حيرصوا على التقدم يف طلب البنوك اإلسالمية؛            
غين اهللا ا عن هذه البنوك الربوية، وحىت ينتهي أمرهـا         حىت تكثر، وحىت ي   

  .إن شاء اهللاعن قريب 

أما ما يتعلق بإخواننا املسلمني يف كل مكان كاجلزائر والفلـبني، ويف            
أفغانستان والبوسنة واهلرسك وغريها فالواجب الـدعاء هلـم بـالتوفيق           

 خريهم، وأن   واهلداية، وأن يفقههم اهللا يف الدين، وأن جيمع كلمتهم على         
ينصرهم على عدوهم، وأن يهدي املسئولني يف مجيع بالد املـسلمني، وأن          

  . ينصر م احلق

بظهر الغيب يف كل مكان أمر مشروع، وفائدتـه          والدعاء إلخوانكم 
عظيمة؛ فاملسلم يدعو اهللا إلخوانه يف الفلبني ويف اجلزائر، ويف تـونس ويف          

اهلرسك، ويف كل مكان، ويف بلده      املغرب، ويف أفغانستان، ويف البوسنة و     
 يدعو اهللا للجميع بالتوفيق والصالح واإلعانة على كل خـري،           - أيضاً   -

 على اخلري واهلدى، وأن يكفيهم شر الوالة، وأن         سبحانهوأن جيمعهم اهللا    
يعينهم على إظهار احلق والدعوة إليه على بـصرية، وأن يعيـذهم مـن              

ه، وأن يوفقهم لألسـاليب الطيبـة       األساليب اليت تنفر من احلق وتصد عن      
والطرق الصاحلة، اليت تعينهم على إظهار احلق والدعوة إليه، وتعينهم على           

  . قبوله والرضا به
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  حكم المساهمة في
  الشركات التي تتعامل بالربا

شركة (يف الربا كثرت األسئلة عن بعض الشركات مثل         : ١٤٠س
) ثمارية للزراعـة  شركة القصيم االسـت   (، و )مكة لإلنشاء والتعمري  

   )١(يقولون هل املشاركة فيها من الربا، أو ال تتعامل بالربا؟
شركة طيبة وشركة مكة وغريها من الشركات، ال نعلم عنها ما           : ج

مينع من املشاركة فيها، إال أنه يبلغنا عن كثري من الشركات أا تـستعمل         
تستعمل هذا أن   أمواهلا بالربا بواسطة البنوك، فننصح مجيع الشركات اليت         

الـشركة الـيت    ،  تدعه، أو أن تستعمل أمواهلا يف الطرق الشرعية ال بالربا         
تستعمل أمواالً بالربا جيب أن جتتنب، وأن ال يتعاون معها يف هذا الشيء،             
وإذا عرف اإلنسان مقدار الربا الذي دخل عليه، فليخرج ما يقابله للفقراء            

 أقل أو أكثر؛ حىت يسلم مـن شـر          عشرة يف املائة أو عشرين يف املائة أو       
  . الربا

وعلى كل شركة أن تتقي اهللا، وأن حتذر الربا يف مجيع املعـامالت؛             
وأَحـلَّ  ﴿:سبحانهفإن اهللا جل وعال قد حرم الربا ونزع بركته، كما قال            

  : سبحانه، وقال )١(﴾اللّه الْبيع وحرم الربا

                                                
هـ، ونشر ١٤١٢فقيه مبكة املكرمة عام  سؤال موجه لسماحته، بعد احملاضرة اليت ألقاها يف مسجد )١(

  .٧يف هذا اموع ج
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فالربا مرتوع الربكة؛ فالواجب    ،  )٢(﴾ي الصدقَاتِ يمحق اللّه الْربا ويربِ   ﴿
شركة مكة، شركة املدينـة، شـركة       : احلذر منه، فعلى مجيع الشركات    

القصيم، وأي شركة كانت، على مجيع الشركات أن تتقي اهللا، وأن يتقي            
رؤساؤها ومديروها يف ذلك، وأن حيرصوا علـى أن تكـون أعمـاهلم             

ن يستفتوا أهل العلم فيما أشكل عليهم؛       ومعامالم كلها طبق الشرع، وأ    
حىت يكونوا على بصرية، وما جتمع لديهم من األموال يعملون به ما شرع             

  . اهللا من املعامالت السليمة سواء كانت بالنقد أو باألجل
فيشترون به السلع ويبيعوا إىل أجل، أو يشترون العمل املختلفة املتنوعـة            

 بيد، بفائدة إذا كانت من أجناس خمتلفـة،         مث يبيعوا بالعمل األخرى يداً    
وإذا كانـت عملـة بعملـة       ،  فالعملة ال تباع مبثلها إال يداً بيد مثالً مبثل        

أخرى؛ كريال بالدوالر أو جنيه إسترليين بغريه، جاز البيع يداً بيد بـدون             
فالطرق الشرعية موجودة وكافية حبمد اهللا  ولـيس         ،  تأجيل، ولو تفاضالً  

ىل الربا، لوال أن الشيطان يدعوهم إىل ذلك، ويـزين هلـم            الناس حباجة إ  
نسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني السالمة من كل مـا         . الفائدة السريعة بالربا  

  . يغضبه

                                                                                                                           
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٧٦ سورة البقرة، اآلية )٢(
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  حكم صرف الرواتب من البنوك الربوية
التحرج عن أخـذ    : فيما يتعلق بالربا أسئلة كثرية، منها     : ١٤١س

   )١(ي مساحتكم؟الرواتب من البنوك الربوية، فما رأ
هذا ال حرج فيه، فأخذ الرواتب بواسطة البنـوك ال يـضر؛ ألن             : ج

املوظف مل جيعلها للربا، وإمنا جعلت بواسطة والة األمر حلفظها هناك حىت            
تؤخذ، وهكذا ما حيول عن طريق البنوك من بلد إىل بلد، أو من دولة إىل               

 كونه يستعمل الربـا أو      فاحملذور،  دولة، هذا ال بأس به لدعاء احلاجة إليه       
يعني عليه، أما كونه حيفظ ماله يف البنك للضرورة؛ لعدم وجـود مكـان          
حيفظه فيه، أو ألسباب أخرى وبدون ربا، أو حيوله بواسطة البنك، فـال             

لكن لو جعلت الدولة الرواتـب يف       ،   وال حرج فيه   إن شاء اهللا  بأس بذلك   
  . غري البنوك لكان أسلم وأحسن

  يع الطعام بجنسه متفاضالًحكم ب         

بالدنا تنتج احلب، والعملة عندنا باحلبوب لقلة النقـود،         : ١٤٢س
  فإذا جاء وقت البذر اشترينا من التجار 

                                                
هـ، ونشر ١٤١٢ سؤال موجه لسماحته، بعد احملاضرة اليت ألقاها يف مسجد فقيه مبكة املكرمة عام )١(

  .٧يف هذا اموع ج
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الصاع بريال، فإذا جاء وقت احلصاد وصفيت احلبـوب، سـلمنا           
للتجار عن كل ريال صاعني مثالً؛ ألن السعر يف وقـت احلـصاد             

   )١(ل جتوز هذه املعاملة؟أرخص منه يف وقت البذر، فه
هذه املعاملة فيها خالف بني العلماء، وقد رأى كثري منهم أا ال            : ج

جتوز؛ ألا وسيلة إىل بيع احلنطة وحنوها جبنسها متفاضالً ونسيئة، وذلـك       
وذهـب مجاعـة    ،  جهة التفاضل، وجهة التأجيـل    : عني الربا من جهتني   

 كان البـائع واملـشتري مل       آخرون من أهل العلم إىل أن ذلك جائز، إذا        
هـذا  . يتواطآ على تسليم احلنطة بدل النقود، ومل يشترطا ذلك عند العقد          

ومعاملتكم هذه يظهر منها التواطـؤ      ،  هو كالم أهل العلم يف هذه املسألة      
، على تسليم حب أكثر بدل حب أقل؛ ألن النقود قليلة، وذلك ال جيـوز             

أن يبيعوا احلبوب علـى غـري       فالواجب على الزراع يف مثل هذه احلالة،        
هذا هو طريـق    ،  التجار الذين اشتروا منهم البذر، مث يوفوهم حقهم نقداً        

فإن وقع البيع بـني التجـار، وبـني    ، السالمة واالحتياط والبعد عن الربا 
  الزراع بالنقود، مث 

                                                
جملة اجلامعة (، ويف ٣٨٦: ، ص٢حممد املسند، ج/ مجع الشيخ ، من )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(

  .هـ١٣٩٠، يف السنة الثانية، عام ٢: ، العدد)اإلسالمية
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حصل الوفاء من الزراع باحلبوب من غري تواطؤ وال شـرط، فـاألقرب             
اعة من العلماء وال سيما إذا كان الزارع فقـرياً،          صحة ذلك كما قاله مج    

وخيشى التاجر أنه إن مل يأخذ منه حباً بالسعر بدل النقود اليت يف ذمتـه،               
فات حقه ومل حيصل له شيء؛ ألن الزارع سوف يويف به غريه ويتركه، أو              
يصرفه أي احلب يف حاجات أخرى، وهذا يقع كثرياً من الزراع الفقـراء،    

أما إذا كان التجار والزراع تواطئوا على تسليم احلب         ،  جارويضيع حق الت  
بعد احلصاد بدالً من النقود؛ فإن البيع األول ال يصح من أجـل التواطـؤ               
املذكور، وليس للتاجر إال مثل احلب الذي سلم للزارع من غري زيـادة،             

  . ترتيالً له مرتلة القرض؛ لعدم صحة البيع مع التواطؤ على أخذ حب أكثر

  حكم بيع غير الطعام بالطعام مؤجالً        

هل جيوز بيع غري الطعام بالطعام نسيئة؛ كبيـع الثيـاب           : ١٤٣س
   )١(إخل؟... بالقمح مثالً

: منـها  ،واألدلة عليه كثرية  ،  جيوز ذلك يف أصح أقوال أهل العلم      : ج
  ما : ومنها ،عموم األدلة يف حل البيع واملداينة

                                                
 :هـ، ص١٣٩٥الثالث، السنة السابعة عام : باملدينة املنورة، العدد) جملة اجلامعة اإلسالمية( نشر يف )١(

١٣٤.  
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صلى اهللا عليـه    أن النيب   ((: اهللا عنها  رضيثبت يف الصحيحني عن عائشة      
 ،)١()) اشترى من يهودي طعاماً نسيئة، ورهنه درعاً مـن حديـد           وسلم
 قـدم املدينـة والنـاس      صلى اهللا عليه وسلم   بيع السلم، فإن النيب     : ومنها

من أسلف  ((:عليه الصالة والسالم  يسلفون يف الثمار السنة والسنتني، فقال       
، ومل  )٢())م ووزن معلوم، إىل أجل معلوم     يف شيء، فليسلف يف كيل معلو     

يشترط أن يكون الثمن نقداً، فدل ذلك على أنه جيوز أن يسلف مكـيالً              
من الطعام أو موزوناً من الطعام يف حيوان أو ثياب أو صوف، أو غريهـا               

  .  أعلمسبحانه وتعاىلمما ينضبط بالصفة، إذا توفرت بقية الشروط واهللا 

  

                                                
، باب )املساقاة(، ومسلم يف ٢٢٥١: ، برقم)سلمالكفيل يف ال(، باب )السلم( رواه البخاري يف )١(
  .١٦٠٣: ، برقم)الرهن وجوازه يف احلضر كالسفر(
، باب )املساقاة(، ومسلم يف ٢٢٤١: ، برقم)السلم يف وزن معلوم(، باب )السلم( رواه البخاري يف )٢(
  .١٦٠٤: ، برقم)السلم(
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  البنك أو غيره حكم من يدفع إلى -١٤٤
  على أن يدفع القابض للدافع ماالً معلوماً،

  ربحاً معلوماً كل شهر أو كل سنة
احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه، أمـا      

   )١(:بعد
أن : فقد سألين غري واحد عن معاملة يتعاطاها كثري من الناس، وهـي           

بعضهم يدفع إىل البنك أو غريه ماالً معلوماً على سبيل األمانة، أو ليتجـر              
به القابض، على أن يدفع القابض إىل الدافع رحباً معلوماً كل شهر أو كل              

ريال أو  أن يدفع شخص إىل البنك أو غريه عشرة آالف          : مثال ذلك . سنة
أقل أو أكثر، على أن يدفع إليه القابض مائة ريال أو أكثر أو أقـل كـل                 

وهذه املعاملة ال شك أا من مسائل الربا احملرم بالنص          . شهر أو كل سنة   
واإلمجاع، وقد دلت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية علـى أن أكـل            

قال اهللا   .نار واللعنة الربا من كبائر الذنوب، ومن اجلرائم املتوعد عليها بال        
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ ِإالَّ كَما يقُوم الَّـِذي يتخبطُـه    ﴿:سبحانه

  الشيطَانُ ِمن الْمس ذَِلك ِبأَنهم قَالُواْ 

                                                
  .٤، ٣هـ، ص ١٣٩٠ الثالثة األول، السنة: ، العدد)جملة اجلامعة اإلسالمية( نشر يف )١(
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 فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه      ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا        
فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللِّه ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها             

كُـلَّ كَفَّـاٍر     يمحق اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاِت واللّه الَ يِحـب        . خاِلدونَ
يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن الربا           ﴿:تعاىلوقال   )١(﴾أَِثيٍم

  ِمِننيؤم مِإن كُنت.            مـتبِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم 
ونَ وظِْلمالَ ت اِلكُموأَم وسؤر ونَفَلَكُمظْلَم٢(﴾الَ ت( .  

ففي هذه اآليات الكرميات الداللة الصرحية على غلظ حترمي الربا، وأنه           
 سبحانهمن الكبائر املوجبة للنار، كما أن فيها الداللة الصرحية على أن اهللا             

ميحق كسب املرايب، ويريب الصدقات؛ أي يربيها ألهلها وينميهـا؛ حـىت            
التصريح : سب طيب، ويف اآلية األخرية    يكون القليل كثرياً إذا كان من ك      

 سـبحانه بأن املرايب حمارب هللا ورسوله، وأن الواجب عليه التوبة إىل اهللا             
ول اهللا صلى اهللا عليـه      وقد صح عن رس   . وأخذ رأس ماله من غري زيادة     

 هـم   :وموكله، وكاتبه، وشـاهديه، وقـال     لعن آكل الربا،    ((:وسلم أنه 
 ويراقبـه يف    سـبحانه أن يتقي اهللا    :  فالواجب على كل مسلم    ،)٣())سواء

مجيع األمور، وأن حيذر ما حرم اهللا عليه من األقوال واألعمال واملكاسب            
  اخلبيثة، ومن أعظمها وأخطرها مكاسب 

                                                
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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وقد نقل  ،  الربا، الذي أنزل اهللا فيه ما يوجب احلذر منه، والتواصي بتركه          
، عـن   )املغـين (بـه    يف كتا  رمحه اهللا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة         

ويف ذلـك   احلافظ ابن املنذر، إمجاع العلماء على حترمي مثل هذه املعاملـة     
كفاية ومقنع لطالب احلق، وصلى اهللا وسلم على نبينـا حممـد، وآلـه              

  .وصحبه
  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة         

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز              
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   علىالعملينبغي 
   الربويةالبديل للبنوك إيجاد

   )١(أفيدونا عن املعامالت الربوية؟: ١٤٥س
 أما ما يتعلق بالربا، فاألمر فيه واضح، ولكن حترمي الربا دل عليـه          :ج

القرآن الكرمي، ودلت عليه السنة، وإمجاع أهل العلم، وهـو مـن أكـرب       
ه العزيز فقال جل    وقد بني اهللا ذلك يف كتاب     ،  الكبائر ومن احملرمات املعروفة   

الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ ِإالَّ كَما يقُوم الَّـِذي يتخبطُـه             ﴿:وعال
              ـلَّ اللّـهأَحا وبِمثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ ِإن مهِبأَن ذَِلك سالْم طَانُ ِمنيالش

يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ     ﴿:جل وعال ويقول  ،  اآلية)٢(﴾الْبيع وحرم الربا  
        ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو واْ       .اللّهلُـواْ فَـأْذَنفْعت فَِإن لَّم 

لعن آكل  ((:صلى اهللا عليه وسلم    والرسول   ،)٣(﴾ِبحرٍب من اللِّه ورسوِلهِ   
  .)٤())تبه، وشاهديهالربا، وموكله، وكا

  

                                                
  .هـ١٤١٧ من ضمن األسئلة اليت ألقيت على مساحته بعد احلج يف مكة عام )١(
  .٢٧٦، ٢٧٥ان،  سورة البقرة، اآليت)٢(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٣(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٤(



  

 - ٢٥٩ - 
 

احلذر من الربا، وعدم املسامهة فيـه؛ ال يف         : فالواجب على املسلمني  
بنك كذا، وال يف مجيع البنوك الربوية يف الداخل واخلارج، بل جيب احلذر             

ووجود الشيء بـني النـاس ال       ،  منها وعدم املسامهة فيها، وعدم املعاملة     
ون حالالً وهذا يكون حمرماً،     يحله؛ اخلري موجود، والشر موجود، هذا يك      

ووجود الشيء ليس دليالً على حله، بل جيب احلذر، إذا وجـد يكـون              
  . احلذر أكثر من املعصية املوجودة

احلاصل أن الربا من احملرمات، وجيب احلذر من ذلك، والبعـد عـن             
  . ذلك، والتواصي بترك ذلك، وعن قريب يزول إن شاء اهللا، حبول اهللا

خوان واحملبني للخري، حريصون على إجيـاد البنـوك         أن اإل : فاحلاصل
اإلسالمية واملسامهة فيها، وينبغي إلخواين مجيعاً أن يتـشجعوا يف هـذا،            
وحيرصوا على التقدم يف طلب البنوك اإلسالمية؛ حىت تكثر، وحىت يغـين            

  . إن شاء اهللاهللا ا عن هذه البنوك الربوية، وحىت ينتهي أمرها عن قريب 
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  تخلص من المال الربوي ال-١٤٦

  . حفظه اهللاعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / فضيلة الشيخ 
  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

لدي مشكلة، وأود أن أعرف رأي الدين فيهـا، أال          : مساحة الشيخ 
ريـال  ) ٢٠٠٠(منذ حوايل عشرين عاماً أدان والـدي مبلـغ          : وهي

ريال، على أن يتم إرجـاع      ) ١٠٠٠(لصديقني له، لكل واحد منهما      
ريـال علـى كـل      ) ٥٠٠(املبلغ بعد مضي عام، مع زيادة قـدرها         

وقد كان والدي فقرياً، مجع هذا املبلغ بعـد جهـد            . ريال) ١٠٠٠(
وتعب، مث تويف والدي قبل أن يسترد نقوده، فاستردم والديت، وقـد            

، زيادة الربويـة  دفع أحد الرجلني املبلغ بدون زيادة، بينما دفع اآلخر ال         
حدث ذلك وأنا صغري يف املرحلة االبتدائية، ومل أمتكن من توجيه والديت            
إىل أن هذا العمل حرام، ومنذ ذلك الوقت وأنا أتأمل أشد األمل؛ وذلـك              
بسبب خويف على والدي من هذا العمل، مع العلم أن والـدي غـري              

رجو من اهللا   وأ،  أعلم إن كان يعرف أن ما عمله حرام أم ال          متعلم، وال 
 أيضاً  ،مث من مساحتكم أن ترشدوين إىل ما أعمل؛ ألكفر عن والدي ذنبه           

ماذا أعمل خبصوص الربا الذي أخذته والديت عند إرجاع دين أسـرتنا،      
  مع أا قد تعرف أن هذا 
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املبلغ ربا، لكنها هي األخرى غري متعلمة؟ أفيدوين ماذا أعمل وبأقصى           
   .)١(  خريسرعة كلما أمكن جزاكم اهللا كل

  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بعده: ج
 وهي مخسمائة على صاحبها؛ ألا ربا، وتـدعو    عليك أن ترد الزيادة   
  . بارك اهللا فيك. لوالدك باملغفرة والعفو

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  مفيت عام اململكة العربية السعودية            

  العزيز بن عبد اهللا بن بازعبد                

                                                
من املنطقة الـشرقية يف     . د. أ/  هذا السؤال والذي بعده، استفتاء شخصي موجه لسماحته من األخ            )١(

  . اململكة العربية السعودية
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   الواجب التصدق-١٤٧
  بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه

عبد العزيز بن عبد    / مساحة مفيت عام اململكة العربية السعودية الشيخ        
  . حفظه اهللاهللا بن باز 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
ان سبق أن أرسلت إىل فضيلتكم يف شـهر رمـض         : مساحة الشيخ 

ريال، ) ٥٠٠(املبارك رسالة، تضمنت السؤال عن مبلغ من املال قدره          
 قد أخذه من أحد أصدقائه يف صورة ربا، وكـان           رمحه اهللا كان والدي   

جواب فضيلتكم وجوب رد هذا املبلغ إىل صاحبه، وقد تعذر علي رده            
إىل صاحبه، فهل جيوز أن أتصدق باملبلغ على الفقراء؛ كأن أضـعه يف             

يق التربع، أو أدفعه إىل أحد األقارب احملتاجني؟ أفيـدوين يف           أحد صناد 
  . جزاكم اهللا خرياًذلك 
  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بعده: ج

ريال إىل بعض الفقـراء، إذا      ) ٥٠٠(الواجب عليك دفع اخلمسمائة     
  . كنِت مل تعريف صاحبها وال عنوانه، وال من يعرفه

   عام اململكةمفيت                     
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز              
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  حكم من وقع في الربا دون علمه         

امرأة كانت تقرض شخصاً ألف ريال علـى أن يردهـا           : ١٤٨س
ها شـيء يف    ألف وثالمثائة، وهي ال تعرف أن هذا ربا، فهل يلحق         

   )١(ذلك؟ وماذا جيب عليها؟
يعلم ال شيء عليه،     فعل ذلك قبل أن      هذا ال شك أنه ربا، فالذي     : ج

وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربـا      ﴿: جل وعال يف كتابه العظيم     كما قال اهللا  
              ادع نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم اءهن جفَم

   اِر هالن ابحأَص لَِئكونَ  فَأُواِلدا خِفيه أن من جاءه    سبحانه فبني   ،)٢(﴾م 
موعظة من ربه؛ يعين عرف احلق ووعظ وذكر، فانتهى وتاب إىل اهللا فال             

فيبني لنـا   . شيء عليه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون         
 أن الواجب على من عرف الربا أن حيذره ويتباعد عنه، ويتـوب             سبحانه

على املؤمن أن يسأل ويتفقه يف دينه ويتعلم؛ حـىت ال           و. إىل اهللا من ذلك   
من يرد اهللا بـه     ((:صلى اهللا عليه وسلم   يقع فيما حرم اهللا عليه؛ لقول النيب        

  وهذا يدلنا على أن .  متفق على صحته،)٣())خرياً يفقهه يف الدين
                                                

  ).نور على الدرب(ملقدمة لسماحته يف برنامج  من ضمن األسئلة ا)١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية، )٢(
، ومـسلم يف    ٧١: ، بـرقم  )من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الـدين        (، باب   )العلم( رواه البخاري يف     )٣(
  .١٠٣٧: ، برقم)النهي عن املسألة(، باب )الزكاة(
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اإلنسان إذا تفقه يف الدين وتبصر وتعلم، فهذا من الداللة على أن اهللا أراد              
خرياً، أما إذا استمر يف اجلهالة واإلعراض، فهذا من عالمـة أن اهللا أراد       به  

:  يف احلديث الـصحيح    عليه الصالة والسالم  به شراً والعياذ باهللا وقد قال       
. )١())من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل اهللا له به طريقاً إىل اجلنـة       ((

والواجب ،   الواجبات فالتعلم من أهم املهمات، والتفقه يف الدين من أعظم        
أن تتصدق بالثالمثائة اليت حصلتها من طريق الربـا،         : على املرأة املذكورة  
يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه      ﴿:تعاىل؛ لقول اهللا    سبحانهمع التوبة إىل اهللا     

       ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرفْ  . وت ٍب    فَِإن لَّمـرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنع
من اللِّه ورسوِلِه وِإن تبتم فَلَكُـم رؤوس أَمـواِلكُم الَ تظِْلمـونَ والَ              

  . نسأل اهللا للجميع اهلداية والتوفيق. )٢(﴾تظْلَمونَ
  الفقراء من المصارف

  الشرعية لألموال التي ليس لها مالك

عبد العزيز بـن بـاز       / الشيخ  صاحب الفضيلة العالمة     :١٤٩س
املفيت العام للملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبـار العلمـاء         

  .حفظه اهللا وأبقاه
                                                

 :، برقم)فضل االجتماع على تالوة القرآن   (، باب   )فارالذكر والدعاء والتوبة واالستغ   ( رواه مسلم يف     )١(
٢٦٩٩.  

  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(



  

 - ٢٦٥ - 
 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
أرجو أن جتيبوين على سؤايل هذا بصورة مـستعجلة؛ ألن عملـي            

  . متوقف على ورود جوابكم الكرمي
فَّى جلعله يف صدقة جارية، لكن الذي       أنا وصي على ثلث تركة متو     

 حجزت التركة يف أحد البنوك العاملة       تعاىلحدث أن الدولة أعزها اهللا      
يف اململكة ملدة أربع سنوات، مما زاد يف أصل التركة قبل القسمة زيادة             

  . ربوية بال شك
وسؤايل اآلن منصب على تلك الزيادة؛ ألا قد أصبحت مظلم من           

فمن العلماء  ،  هلها؛ ألنه من املتعذر معرفة من أخذت منه       املظامل امللتبس أ  
من يرى صرف املظامل امللتبسة يف مصاحل املسلمني العامـة، وهـو رأي             
قوي، ومنهم من يرى صرفها يف الفقراء، وهو أقل نفعاً مـن القـول              

كما أن تركها للبنك إعانة له على تكرار املعـصية، وإعـادة             .السابق
  . ىل ما ال اية، وهو ذنب عظيم ال جيوز فعله أبداًاستعماهلا يف الربا إ

كما أن موظفي املتوىف كان هلم منحة مينحهم إياهـا يف رأس كـل          
سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء هلم بعد وفاته، فهل يل أن أدفع              

  هلم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟ 
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 تعـاىل وقت أثـابكم اهللا     أرجو أن أتلقى جوابكم الشايف يف أقرب        
  . ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته)١(وأجزل لكم املثوبة

نرى أخـذ الزيـادة      :وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بعده     : ج
وصرفها يف وجوه اخلري، وتنفيذ ما أوصى به املوصي حسب ما أوصى، إذا             

يف ذلـك  كانت الوصية شرعية ليس فيها ما خيالف الشرع، وأنت مأجور         
وإذا كان يف الورثة فقراء، فال مانع مـن  ،  ضاعف اهللا مثوبتكم  إن شاء اهللا  

مساعدم من الزيادة الربوية من دون إخبارهم بذلك؛ ألن الفقراء مـن            
. املصارف الشرعية لألموال اليت ليس هلا مالك شرعي، أو جهل مالكهـا           

  . والسالم. وفق اهللا اجلميع
  ملكة العربية السعوديةمفيت عام امل              

                                                
أ، أجـاب عنـه مساحتـه بتـاريخ     . ي. س. ع. ح/  استفتاء مقـدم لـسماحته مـن الـسائل          )١(

  .هـ٢٧/٣/١٤١٤
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  يجب التخلص من الكسب                
  الخبيث بصرفه فيما ينفع المسلمين         

من الرياض، يقول يف    . ع. ع. األخ الذي رمز المسه بـ ف     : ١٥٠س
سامهت يف أحد البنوك منذ عام، وندمت على ذلـك، وبعـت            : سؤاله

ا أفعل باملال؛ الـربح     األسهم، وجاءت منها أرباح، واآلن ال أدري ماذ       
 ل الذي سامهت به، فمـا الواجـب علـي         الذي جاء منها، وأصل املا    

   )١(اهللا؟حفظكم 
الواجب صرف األرباح اليت قبـضها قبـل التوبـة يف الفقـراء             : ج

واملساكني، وحنو ذلك مما ينفع املسلمني؛ كإصالح الطرقات واحلمامـات          
ص منه مبا ينفع    وحنوها؛ ألنه مال حصل من كسب خبيث؛ فوجب التخل        

وأَحلَّ اللّه الْبيع وحـرم     ﴿):البقرة( يف سورة    سبحانهاملسلمني؛ لقول اهللا    
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقـي         ﴿:سبحانه، وقوله   )٢(﴾الربا

    ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر لُو    *ِمنفْعت اللّـِه        فَِإن لَّم ـنٍب مـرواْ ِبحاْ فَأْذَن
 ،)٣(﴾ورسوِلِه وِإن تبتم فَلَكُم رؤوس أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ          

  . واهللا ويل التوفيق

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من )١(
  .٢٧٥  سورة البقرة، اآلية)٢(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٣(
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  كيفية التخلص من الفوائد الربوية          

إذا أخذت ماالً من البنك له مدة تزيـد عـن الـسنة،             : ١٥١س
معه ربح، فهل جيوز التصدق به، أو رده للبنك، أم مـاذا            وجاءين  
   )١(أفعل؟

جيب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان يف البنك        : ج
أما ما أعطاك البنك من الربح، فال ترده على البنـك           . أو غريه إذا كان نصاباً    

ح دورات  وال تأكله، بل اصرفه يف وجوه الرب؛ كالصدقة على الفقراء، وإصال          
. املياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديوم، وعليك التوبة من ذلـك   

وال جيوز لك أن تعامل البنك بالربا وال غري البنك؛ ألن الربا من أقبح الكبائر،               
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومـونَ ِإالَّ       ﴿: يف كتابه العظيم   سبحانهوقد قال اهللا    

 قُوما يِمثْلُ            كَم عيا الْبمقَالُواْ ِإن مهِبأَن ذَِلك سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي 
الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى فَلَه مـا               

    نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفونَ        ساِلـدا خِفيه ماِر هالن ابحأَص لَِئكفَأُو ادع *  
إىل أن   )٢(﴾يمحق اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاِت واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيمٍ          

الربا ِإن كُنتم   يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن           ﴿:سبحانهقال  
ِمِننيؤم . متبِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم  

                                                
  .٤٠٧: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )٢(
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فهـذه اآليـات     ،)١(﴾فَلَكُم رؤوس أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمـونَ       
لذنوب، فـإن   الكرميات كلها تدل على شدة حترمي الربا، وأنه من كبائر ا          

من أصر عليه فهو متوعد باخللود يف النار نسأل اهللا العافية وهذا اخللـود              
  . على ظاهره مثل خلود الكفار، ليس له اية إذا كان مستحالً للربا

أما من يعلم أن الربا حرام، ويعتقد ذلك، مث أصر عليه، فإنـه يعمـه               
مثل خلود الكفار،   الوعيد املذكور، ولكن خلوده يف النار إن دخلها ليس          

بل هو خلود له اية كما درج على ذلك سلف األمة وأئمتـها، خالفـاً               
وهكذا خلود قاتل نفسه، وقاتل غريه عمداً وعـدواناً،  ، للخوارج واملعتزلة 

وخلود الزاين، كله من هذا الباب؛ من استحل منهم هذه املعاصي كَفَـر،             
  .ذلكنعوذ باهللا من وخلد يف النار مثل خلود الكفار 

أما من مل يستحلها، وإمنا فعلها طاعة للهوى والشيطان، فإنه ال خيلـد يف          
 مثل خلود الكفار، ولكنه خيلد فيها خلوداً له اية؛ ألن العرب            إن دخلها النار  

 ،يعربون يف لغتهم عن اإلقامة الطويلة باخللود، والقرآن الكرمي نـزل بلغتـهم            
فريق بني خلود الكافرين وخلـود      وهذه مسألة عظيمة جيب التنبه هلا، والت      

  العاصني، وبسبب اجلهل بالفرق بني اخللودين وقعت 
  
  

                                                
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )١(
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اخلوارج واملعتزلة يف منكر عظيم، واعتقاد فاسد، وهو حكمهـم علـى            
العصاة باخللود يف النار أبد اآلباد كخلود الكفار، وقد أنكر عليهم أهـل             

اب والسنة وكـالم    السنة، وبينوا بطالن مذهبهم باألدلة الواضحة من الكت       
لعن آكـل     أنه صلى اهللا عليه وسلم   وقد صح عن رسول اهللا      . سلف األمة 

 رواه اإلمـام    ،)١())هم سـواء  ((:وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال   الربا،  
وروى البخـاري  ، رضي اهللا عنهمسلم يف صحيحه، عن جابر بن عبد اهللا       

:  عليه وسلم  صلى اهللا  أن النيب    رضي اهللا عنه  يف صحيحه، عن أيب جحيفة      
  . )٢())لعن آكل الربا وموكله، والوامشة واملستومشة، واملصور((

احلذر من املعامالت الربوية والتعـاون      : فالواجب على مجيع املسلمني   
 وتعاونواْ علَى ﴿:هسبحانمع أهلها يف ذلك؛ للحديثني املذكورين؛ ولقوله        

اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد       الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى      
نسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني التوفيق ملا يرضيه، والـسالمة           .)٣(﴾الِْعقَاِب

  . من أسباب غضبه، إنه خري مسئول

                                                
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )١(
  .٢٠٨٦: ، برقم)موكل الربا(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )٢(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٣(



  

 - ٢٧١ - 
 

   ليس للورثة أخذ-١٥٢                
  الزيادة الربوية لمال مورثهم             

. ح. أ/ عزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكـرم            من عبد ال  
  . )١(املطرية وفقه اهللا. حمافظة الدقهلية. مجهورية مصر العربية

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بعده
فإجابة لرسالتكم، اليت تسألون فيها عن املال الذي وضـع لكـم يف             

عليك يف أخذ املال الذي     بأنه ال حرج    : البنك بعد وفاة والدكم، نفيدكم    
وضع ألبيك يف البنك، وهو بينك وبني بقية الورثة، إال أن يكـون لـدى       

أما الربا فيصرف يف وجوه الرب؛      ،  الدولة تعليمات يف ذلك؛ فعليكم اتباعها     
  .كالصدقة على الفقراء، وحنو ذلك من أعمال اخلري

وإليك برفقـه نـسخة مـن العقيـدة          . وليس لك وال للورثة أكله    
لواسطية، وفتح ايد، وملعة االعتقاد، وثالثة األصول، ونسخة من اجلـزء      ا

  األول واجلزء الثاين من الفتاوى
  
   

                                                
ح . هـ، إىل السائل أ   ٢٢/١/١٤١٠، يف   ١ / ١٦٠:  رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم       )١(

  . من مصر
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 البن أيب العز، وكلـها      شرح العقيدة الطحاوية  الصادرة منا، ونسخة من     
وفقنا اهللا وإياك للعلم النافع، والعمل به، مع العمل الـصاحل           . كتب مفيدة 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. هللا ورمحتهالذي يقربنا إىل رضى ا
  الرئيس العام إلدارات البحوث             

  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد           
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  التكفير عن المرابي المتوفى              

تويف قريب يل وهو يتعامل بالربا، ونريد اآلن أن نكفـر           : ١٥٣س
   )١(ذلك؟نه، فما الطريق الشرعي لع
يشرع للورثة أن يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتـصدقوا            : ج

نسأل اهللا أن يعفو عنا وعنه، وعن كل         .به عنه، ويدعو له باملغفرة والعفو     
  . مسلم

  الواجب التخلص من المال                
  الربوي لصالح الفقراء والمحتاجين          

وية، وقد كنت يف املاضي قبـل       حنن يف بالدنا البنوك رب    : ١٥٤س
مخس سنوات آخذ هذه األموال وأضعها جبانب ال أستعملها، فهل          
جيوز يل فضيلة الشيخ أن أشتري ذه األموال شقة حملتـاج؟ وإن            

   )٢(كان ال جيوز فماذا أفعل ا؟

  

                                                
  .٣٨٧: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .هـ٢٧/١٢/١٤١٨ؤال بعد الدرس الذي ألقاه مساحته باملسجد احلرام يف  س)٢(
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وأَحلَّ اللّه الْبيـع  ﴿:جل وعال  يقول الربا من أقبح احملرمات، اهللا  : ج
مرحا وبـا         ﴿:تعاىل، وقال   )١(﴾ الرواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيي

     ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقياللّـِه          *ب نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم
. )٢(﴾ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ   ورسوِلِه وِإن تبتم فَلَكُم رؤوس أَمواِلكُم الَ      

فإذا كان دخل عليك شـيء       .فالربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر      
من الربا وأنت تعلم، فالواجب إخراجه، والتخلص منه للفقراء واملساكني،          
أو يف بعض املشاريع اخلريية؛ كاحلمامات، وإصالح الطرقات، وتـسوير          

أما إذا كنت    .حيتاجه الناس، وال تأكل منه شيئاً     املقابر، وما أشبه ذلك مما      
وأَحلَّ اللّه الْبيـع وحـرم     ﴿:تعاىلجاهالً مث علمت، فلك ما سلف، قال        

              نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر
  ابحأَص لَِئكفَأُو ادونَ    عاِلدا خِفيه ماِر هفإذا كنت دخل عليك     .)٣(﴾ الن

  . شيء من الربا وأنت جاهل مث هداك اهللا، فلك ما سلف

                                                
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
  .٢٧٥:  سورة البقرة، اآلية)٣(
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   ال يجوز السلم فيما جهلت صفته- ١٥٥

  . حفظه اهللاعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / مساحة الوالد الشيخ 

  : أما بعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يقـول البـائع    : أن شخصاً يبيع ذه الكيفية    : ؤال مفاده فلدي س 
، لوا أبيض، ونوعهـا     )٩٦(بعتك سيارة داتسون موديل     : للمشتري

، مع العلم أن موديل الـسيارة مل يـصل بعـد، ومل تعـرف               )وانيت(
مواصفاا الفنية الداخلية، ومل تدخل حىت داخل البالد، وذا يقـرض           

قل من مثنها الطبيعي؛ ألنه بذلك يـستفيد   مثالً مخسني ألف ريال، وهو أ     
أثـابكم  يصل املوديل، فهل هذا جـائز؟      ذا املبلغ كسيولة نقدية حىت      

  . )١(السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاهللا، وسدد خطاكم و

  

                                                
  .هـ٢١/٥/١٤١٦ق، وقد أجاب عنه مساحته يف . م. ع/  سؤال مقدم من األخ )١(

  باب السلم
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  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بعده: ج

سـواق،  إذا كان املوديل املشار إليه غري معـروف، ومل يـرتل يف األ          
معلـوم   أن يكون املسلم فيه   : فاإلسالم فيه ال جيوز؛ ألن شرط بيع السلم       

الصفات، غالب الوجود عند حلول األجل، والسيارة املـذكورة ليـست           
والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا       . وفق اهللا اجلميع   .كذلك حسبما ذكرمت  

  . وبركاته
  مفيت عام اململكة العربية السعودية                 

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز                
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   )١(ما هو دين الذمة يف الشيء املعلوم واألجل املعلوم؟: ١٥٦س
، إذا كان يف الذمة ليس فيه بأس، إىل أجـل           )السلم(هذا يسمى   : ج

أبيعك مـا يف    : أما إذا قال   ).سلم(معلوم؛ شيء معلوم وأجل معلوم، هذا       
نية ما يف بطنها اليوم، أو ما يف بطنها العـام           بطن هذه الناقة، أو ناقيت الفال     

أما مـا يف ذمتـه،    العام اآليت، هذا الذي ما جيوز،    اآليت الذي حتمل به يف    
أبيعك يف ذميت مائة صـاع،  : فيأيت به من أي جهة، هذا سلم؛ مثل لو قال 

أبيعك مثرة هذا   : أو مائة وزنة من كذا وكذا، هذا ال بأس به، لكن لو قال            
  . صحما . النخل
إذا خصص اإلنسان صياد السمك، الـسمك يف املـاء،           :١٥٧س

على أن يكون بثالثة أنواع؛ كسمك الكنعد عشرين كيلو، خصص          
   )٢(بوزن معني ونوع معني، فهل جيوز؟

إذا كان يف ذمته ألجل معلوم، ما فيه بأس إىل أجل معلوم، يصيد             : ج
 هـو يف الذمـة ال      ويعطي ما فيه بأس، أما مسك معني يف املاء مل حيزه وال           

  . يصلح؛ ألنه غرر

                                                
  ).بلوغ املرام(رس  سؤال مقدم لسماحته بعد شرح د)١(
  ).بلوغ املرام( سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس )٢(
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  باب القرض
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   الواجب رد الدنانير- ١٥٨
   ال صرفها بغيرهاالتي اقترضتها

ع  . م. م/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكرم             
  . )١(وفقه اهللا

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
:  العامة هليئة كبار العلمـاء بـرقم       فأشري إىل استفتائك املقيد باألمانة    

اقترضـت مـن     (:هـ، الذي جاء فيه   ٢٦/١٠/١٤٠٩، وتاريخ   ٦٨٦٢
أحد اإلخوة مبلغ مائة دينار أردين؛ ألرسلها ألهلي يف مصر، واشتريت           
من هذا املبلغ مائتا دوالر، وبقي معي من املبلغ ستة دنانري وأربعمائـة             

لي ارتفع سعر الدوالر، فصار     وبعد أن أرسلت املبلغ إىل أه      .فلس تقريباً 
 .فلساً وقت اقتراض املبلغ   ) ٤٦٥(فلساً بدال من    ) ٦٥٠(سعر الدوالر   

لـن  : فلما شعر األخ باالرتفاع املستمر يف سعر صرف الدوالر، قال يل     
  دوالر، ومل يقبل املبلغ ) ٢٠٠(آخذ منك سوى 

  
  
  

                                                
 فتوى صدرت من مساحته، عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة                 )١(

  .هـ٤/١/١٤١٠، يف ٢ / ٨: واإلرشاد، برقم
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تـراض  بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه مل يشترط علي ذلك عند اق            
سندخل يف معاملة ربوية، ويف عمـل يـصل بنـا إىل          : املبلغ، فقلت له  

 ولكنه مل يستمع هلذا الكالم، حمتماً أنه لـو          تعاىلالوقوع يف معصية اهللا     
وسألت بعـض    .دوالر) ٢٠٠(قام بتصريف املبلغ وقتها حلصل على       

ل طلبة العلم من إخواين، فأشاروا علي بعدم دفع املبلغ إليه بالدوالر، ب           
إن مل يستمع   : جيب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم         

علماً بأن هذا األخ سافر اآلن       . فأمامه القضاء  سبحانه وتعاىل لكالم اهللا   
: وما زاد املشكلة تعقيداً هـو     . إىل مصر، وهو منتظر رد املبلغ بالدوالر      

تلف عـن  كيف أرد إليه املبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار يف مصر خي  
 فهل أقوم بتسديد املبلغ له باجلنيه املصري حـسب سـعر            .سعرها هنا 
   ).؟...الدينار وقتها
 بأن عليك رد الدنانري كما اقترضتها؛ ال صـرفها جبنيهـات             وأفيدك

مصرية أو دوالرات، ما دام تسديد القرض بالدنانري ممكناً، والتعامل بـه             
عملة أخرى بسعر الدنانري    لكن لو اتفقت مع صاحبك على إعطائه        . قائماً

رضـي اهللا  وقت الدفع فال حرج يف ذلك؛ ملا ثبت من حديث ابن عمـر             
إين أبيع اإلبل بالبقيع؛ فـأبيع بالـدنانري        : يا رسول اهللا  : قلت:  قال عنهما

وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري؛ آخذ هذا من هذا، وأعطي           
   ال بأس أن تأخذها((:ليه وسلمصلى اهللا عهذا من هذا، فقال رسول اهللا 
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رواه اخلمـسة، وصـححه     . )١())يومها، ما مل تفترقا وبينكما شيء     بسعر  
  . احلاكم

  الرئيس العام إلدارات البحوث                  
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد                

                                                
، ٦٢٠٣: ، بـرقم  )عبد اهللا بن عمر   مسند  (، باقي   )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٤٥٨٢: ، برقم)بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة(، باب )البيوع(والنسائي يف 
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  ال يجوز أخذ القرض
  الربوي ولو كان الغرض شريفا

 االقتراض من البنوك الربوية ملنافسة املبشرين؛       هل جيوز : ١٥٩س  
   )١(إىل آخره؟.. املسلمني من التنصريلغرض إنقاذ أبناء 

إذا كان االقتراض بفائدة ربوية مل جيز ذلك بإمجاع سلف األمـة؛    : ج
ألن األدلة من الكتاب والسنة تدل على حترمي ذلك، ولو كـان الغـرض              

أما . ة ال تربر الوسائل احملرمة وال تبيحها      شريفاً ونبيالً؛ ألن الغايات الشريف    
إن كان االقتراض من دون فائدة فال بأس، ولكن االقتراض من غريها من             

 .أصحاب األموال السليمة من الربا أوىل وأحسن وأحوط إذا تيسر ذلـك           
ونوصيكم بالتعاون بينكم، وباالقتراض من جتار املسلمني الطيبني، ومجـع          

أبناء املسلمني من أيدي دعاة النـصرانية والوثنيـة         التربعات منهم؛ إلنقاذ    
يف دولة يوغنـدا    معشر املسلمني   وهذا التعاون واجب عليكم     . والشيوعية

 ومن األمر   سبحانهوغريها، وهو من اجلهاد الشرعي، ومن الدعوة إىل اهللا          
  باملعروف 

                                                
يف كمباال يف أوغندا، وأجاب عنه مساحته       ) مجعية الثقافة اإلسالمية  ( سؤال موجه لسماحته من رئيس       )١(

  .هـ٤/٩/١٤٠٦، يف ٩ / ٩٩٤ :برقم
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. والنهي عن املنكر، ونسأل اهللا لكم العون والتوفيق، وصالح النية والعمل          
التعاون معكم يف عملكم اجلليـل      : ونوصي إخوانكم املسلمني يف يوغندا    

لنشر اإلسالم، والدعوة إليه يف املـساجد وغريهـا، وافتتـاح املـدارس             
اإلسالمية لتحفيظ القرآن الكرمي وتعليمه، وتعلـيم العقيـدة الـصحيحة           
اإلسالمية الساملة من الشوائب الشركية والبدعية، مـع تعلـيم العلـوم            

  . رعيةالش
يسر اهللا أمركم، وبارك يف جهودكم، ونصر بكـم احلـق، وأكثـر             
أعوانكم يف اخلري، ومحاكم واملسلمني من شر دعاة الباطل؛ إنـه جـواد             

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. كرمي
  ال يجوز التعاون بكتابة القرض الربوي

  

أنا حماسب لدى شركة جتارية، وتضطر هـذه الـشركة          : ١٦٠س
تراض من البنك قرضاً ربوياً، ويأتيين صورة من عقد القـرض           لالق

هل أعترب كاتباً للربا، وال جيوز      . إلثبات مديونية الشركة يف دفاترها    
رب آمثاً بقيد العقد دون     مبعىن هل أعت   يل أن اعمل مع هذه الشركة؟     

   )١(؟ أفيدوين جزاكم اهللا خرياًإبرامه
   يف املعامالت ال جيوز التعاون مع الشركة املذكورة: ج

                                                
  .١٤٨: ، ص١ج، )الدعوة( نشر يف كتاب )١(
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لعن آكـل الربـا، وموكلـه،       ((:صلى اهللا عليه وسلم   الربوية؛ ألن النيب    
رواه مـسلم، ولعمـوم قولـه       . )١())هم سواء : كاتبه، وشاهديه، وقال  و

  .)٢(﴾والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن﴿:سبحانه

  حكم االقتراض من مال حرام

ارته معروفة بـاحلرام،    هل جيوز أن أستلف من شخص جت      : ١٦١س
   )٣(وأنه يتعاطى احلرام؟

 يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، مـا             ينبغي لك ال  : ج
دامت معامالته باحلرام، ومعروف باملعامالت احملرمة الربويـة أو غريهـا،         
فليس لك أن تعامله، وال أن تقترض منه، بل جيب عليك الترته عن ذلـك               

ن يتعامل باحلرام وبغري احلرام؛ يعين معاملته خملوطة        لكن لو كا  . والبعد عنه 
صلى اهللا عليـه    فيها الطيب واخلبيث، فال بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله          

   صلى ، ولقوله)٤())دع ما يريبك إىل ما ال يريبك((:وسلم

                                                
  . ١٥٩٨: ، برقم)ومؤكله لعن آكل الربا(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )١(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(
  .٤١٦: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٣(
، والنسائي  ٢٥١٨: قم، بر )ما جاء يف صفة أواين احلوض     (، باب منه    )صفة القيامة ( رواه الترمذي يف     )٤(

  .٥٧١١: ، برقم)احلث على ترك الشبهات(، باب )األشربة(يف 
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، ولقوله  )١()) الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه     من اتقى ((:اهللا عليه وسلم  
ع عليـه   اإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطل       ((:صلى اهللا عليه وسلم   

  . )٢())الناس
فاملؤمن يبتعد عن املشتبهات، فإذا علمت أن كل معامالته حمرمة، وأنه           

  . يتجر يف احلرام، فمثل هذا ال يعامل وال يقترض منه
  

  حكم من جهل عنوان دائنه
  

قبل عدة سنوات أخذت من عدد من الـزمالء مبلـغ           : ١٦٢س
دي، وبعدها سافرت إىل منطقة أخرى، ونـسيت         ريال سعو  ١٠٠

هؤالء الزمالء وكذلك هم نسوين، واآلن أنا ال أعرف أيـن هـم،    
  . )٣(جزاكم اهللا خرياًفماذا أفعل باملبلغ الذي على عاتقي؟ أخربوين 

  

  

                                                
، بـاب   )املساقاة(، ومسلم يف    ٥٢: ، برقم )فضل من استربأ لدينه   (، باب   )اإلميان( رواه البخاري يف     )١(
  .١٥٩٩: ، برقم)أخذ احلالل وترك الشبهات(
  .٢٥٥٣: ، برقم)الرب واإلمثتفسري (، باب )الرب والصلة واآلداب( رواه مسلم يف )٢(
  .١٠: ، ص٣حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٣(
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إذا كان الواقع كما ذكرت يف السؤال  وهو نسيانك أصـحاب            : ج     
ومىت ذكرت أحداً منـهم فأعطـه       فاملشروع لك أن تتصدق عنهم،      ئة،  امل

حقه، إال أن يسمح بالصدقة اليت فعلتها عنه، وبذلك تربأ ذمتك، وحيـصل     
  . لك وهلم األجر

إنسان يعلم أن فالناً يريد منه مبلغاً، وفالناً آخر يريد منه           : ١٦٣س
مبلغاً، وفالناً يريد منه مبلغاً، ولكنه ال يدري أين هم بعد أن تغـري              

ل يف هذه احلالة؟ وهل جيوز أن يتصدق مببلغ من          مكام؟ فماذا يفع  
 املال، وجيعل ثوابه هلم؟ وماذا يقول يف هذه احلالة؟ نرجـو إفتاءنـا     

  . )١(جزاكم اهللا خرياً

إذا مل يعلم عناوينهم فإنه يتصدق حبقوقهم عنهم بالنيـة، ومـىت            : ج
حضروا أو عرف عنواينهم؛ إن أمضوا الصدقة فاألجر هلم، وإذا مل ميـضوا          

  . واهللا ويل التوفيق. لصدقة، أعطاهم حقوقهم، ويكون أجر الصدقة لها

  نصيحة للتجار والمدينين

ما نصيحتكم للتاجر   . وقع كثري من الناس يف ديون كثرية      : ١٦٤س
   واملدين، وغريهم يف هذه األمور

                                                
  .هـ٢٥/٦/١٤١٩، يف ١٦٦٣: ، العدد)الدعوة( نشر يف جملة )١(
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   )١(مساحة الشيخ؟
أن اإلنسان جيتهد يف االقتصاد وعدم الدين، ويفرح مبا           :النصيحة: ج

غناه اهللا عن الدين مهما أمكن ، وإذا احتاج للدين فيكون عنده نية أنـه               أ
صـلى  يسدد الدين، وأنه جيتهد يف سداد الدين إذا اضطر إليه؛ لقول النيب             

ـ           ((:اهللا عليه وسلم   ن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنـه، وم
احلة وال يـستدين    ، فليجتهد يف النية الص    )٢())أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا    

إال إذا دعت إليه الضرورة، وال يستكثر من الدين؛ فإنه قد يعجـز عـن               
األداء؛ فينبغي له االقتصاد يف أموره، وحتري االقتصاد يف ملبسه ومأكلـه            
ومشربه وغري ذلك؛ حىت ال حيتاج للدين الكـثري، وإذا احتـاج للـدين              

، مع النية الصاحلة؛    فليجتهد يف أسباب قضاء الدين بالطرق اليت يستطيعها       
نيته أن يبادر بالدين من حني يتيسر له ذلك، ال يتساهل؛ يعين يكون عنده              

  . نية صاحلة أنه يعمل وجيتهد لقضاء الدين

  

                                                
  .هـ١٢/٨/١٤١٨، يف ١٠٧٦٣: ، العدد)الرياض( نشر يف جريدة )١(
من أخذ أموال النـاس يريـد   (، باب )حلجر والتفليساالستقراض وأداء الديون وا( رواه البخاري يف   )٢(

  .٢٣٨٧: ، برقم)أداءها أو إتالفها
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  الواجب على من عليه دين كتابته

رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية،         : ١٦٥س
لعقـار علـى قـدر      يف ا  وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب هلا شيئاً      

نقودها؛ لكي تضمن أن نقودها ال تذهب إىل الورثة بعـد وفاتـه،            
 إن هذه األموال يقصد أمواله وأمواهلا     : يقول هلا ولكن زوجها كان    

لك وألبنائك من بعدي، فتويف قبل أن يكتب هلا شيئاً بقدر أمواهلا،            
فهل يلحقه شيء يف ذلك؟ وماذا على الورثة جتاه هذا املوضـوع؟            

  . )١(م اهللا خرياًجزاك
بسم اهللا، واحلمد هللا، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا، وعلى آله            : ج

فإن الواجب على الزوج إذا كـان        :وأصحابه ومن اهتدى داه، أما بعد     
عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك يف وثيقة ثابتة؛ حـىت              

وإذا .  تربأ ذمته  تسلم هلا بعد موته، وجيب أن يوضح ذلك يف صحته؛ حىت          
 من رأس التركـة؛  مات ومل يبني ذلك، وجب على الورثة أن يؤدوا حقها        

 إذا ثبت ذلك بالبينة، أو مسحوا هلا بذلك وصدقوها إذا           كسائر أهل الدين  
   وال جيوز للزوج وال غريه إذا كان يف ذمته ،كانوا مرشدين مكلفني 

                                                
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف برنامج )١(
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ق، فـإن هـذا     دين ألحد، أن يسكت وأن يغفل عن ذلك؛ فتضيع احلقو         
خطر عظيم، وظلم عظيم جيب احلذر منه؛ فالواجب على كل إنسان عنده            

 أن  - سواء كان زوجاً أو غري زوج، أو زوجة أو غري ذلـك              -حق للغري   
يبني ذلك ويكتب الدين يف وثيقة شرعية عند احملكمة، أو عنـد كاتـب              

بـل  معروف يعتمد قلمه؛ حىت يؤدى احلق إىل صاحبه لو قدر اهللا املوت ق            
وهذه املرأة جيب على الورثة أن يعطوها حقها إذا ثبت لـديهم             .التسديد

وقد أساء   . ذلك، فإن مل يثبت فليس عليهم شيء، واهللا يعوضها عن ذلك          
إن أباحتـه وسـاحمته فلـها       : زوجها وتعاطى ما ال حيل له، وهي باخليار       

أجرها، وإن مل تسمح أخذت حقها منه يوم القيامة، وال يـضيع عليهـا              
إن مسحت وبـرأت الـزوج،       فأنت أيتها  األخت يف اهللا  السائلة       . شيء

يعين الورثة  فـاألمر   فجزاك اهللا خرياً، وإن مل تسمحي ومل يعطوك حقك         
  .  واهللا املستعانعز وجلإىل اهللا، واحلساب بينك وبينه عند اهللا 

  حكم االحتيال ألخذ قرض أو مساعدة

قرضـاً خاصـاً مـن      لبلد، أخذت   أنا مواطن من هذا ا    : ١٦٦س
التنمية العقارية مببلغ ثالمثائة ألف ريال، وكذلك قـرض         صندوق  

استثمار مببلغ يزيد على املليون ريال، وحيث إن لدي قطعـة أرض        
  أملكها مبوجب صك شرعي 
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يف احلـصول علـى      ؛ رغبة )بيعاً صورياً (فقد حولتها باسم زوجيت     
من قـرض   قرض استثمار بامسها؛ حيث إن الشخص ال يأخذ أكثر          

هل يف  : أرجو من مساحتكم اإلفادة   . استثمار واحد، وفعالً مت ذلك    
ما فعلت إمث علي، وهل ال يصح شرعاً؟ وإذا كان ال يصح، فما هو           

  . )١(جزاكم اهللا خرياًاحلل للتخلص من هذا القرض؟ 

هذا التصرف ال جيوز؛ ملا فيه من الكذب والتحيل علـى خمالفـة        : ج
والواجـب رد املبلـغ إىل       تحقيق املصلحة العامـة   نظم الدولة املوضوعة ل   

أصلح اهللا حال   .  من هذا العمل السيئ    سبحانهالصندوق، مع التوبة إىل اهللا      
  . اجلميع

  ال يجوز االقتراض من
  المصرف ألجل إجراء عملية جراحية

هل جيوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من املـصرف بفائـدة؛           : ١٦٧س
 يقتـرض مـن    وقد حاول أن ألجل إجراء عملية جراحية لزوجته،    

   )٢(بعض الناس ومل يقرضوه؟

                                                
  .٨٤: ، ص٢٧: ، العدد)البحوث اإلسالمية(، ويف جملة )الة العربية( نشر يف )١(
  ).لة العربيةا( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )٢(
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ال جيوز له القرض من املصرف وال غريه بطريق الربا؛ لقـول اهللا             : ج
يمحـق  ﴿: سبحانه، وقوله   )١(﴾اللّه الْبيع وحرم الربا    وأَحلَّ﴿:عز وجل 

 أَيها الَِّذين آمنـواْ     يا﴿:عز وجل ، وقوله   )٢(﴾اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاتِ   
         ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ    . اتلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم

 :صلى اهللا عليه وسـلم    وقد ثبت عن النيب      ،)٣(﴾ِبحرٍب من اللِّه ورسوِلهِ   
. )٤())هم سـواء : شاهديه، وقال أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، و      ((

  . واهللا املوفق. أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه

  )) كل قرض جر نفعاً فهو ربا ((: حديث

 ما حكم اإلقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض يف           :١٦٨س
مدة معينة، ويقرضين مثل هذا املبلغ لنفس املدة األوىل، وهل يدخل           

، علماً بأن طلب    ))باًكل قرض جر نفعاً فهو ر     ((: هذا حتت حديث  
  الزيادة مل 

                                                
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٧٦ سورة البقرة، اآلية )٢(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٣(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٤(
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  . )١(جزاكم اهللا خرياًيشترط؟ أفيدونا 

ال جيوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض،          : ج
وذلك يتضمن عقداً يف عقد؛ فهو يف حكم بيعتني يف بيعة، وألنه يـشترط              
فيه منفعة زائدة على جمرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثلـه، وقـد أمجـع               

على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو            : لماءالع
، فهو ضعيف، ولكـن     ))كل قرض جر منفعة فهو رباً     ((: أما حديث ،  رباً

ورد عن مجاعة من الصحابة  رضي اهللا عنهم  ما يدل على معناه، إذا كان              
  . ذلك النفع مشترطاً أو يف حكم املشترط أو الدين

                                                
  .٤١٧: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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  ل على صاحب المزرعة إذا شرط الدال-١٦٩
  أال يبيع إنتاجه إال عنده، فهو رباً: في قرضه

  . حفظه اهللاعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / فضيلة الشيخ 
أعمل دالالً يف سـوق اجلملـة       : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

مبصر، ويأيت صاحب املزرعة باإلنتاج من خضار وغريه إىل احملل، فأبيعه           
، ويل على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، وال خنتلـف          حلسابه كدالل 

ولكن قبل أن ينضج احملصول يأيت الزارع ليأخـذ قرضـاً           . على ذلك 
فأعطيه إياه، ولكن عليه أال يبيع إنتاجه إال عندي، وال أزيـد عليـه يف    

 جزاكم اهللا خرياً  العمولة أكثر من غريه، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ أفتونا           
ئعاً؟ نرجو فتوى   الربا، فما العمل وقد أصبح األمر شا      وإن كان باب من     
  . )١(معتمدة بتوقيعكم

إذا شرط الدالل على    : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد     : ج
أال يبيع إنتاجه إال عنده، فهذا القرض يعتـرب         : صاحب املزرعة يف قرضه له    

بـة إىل اهللا    من قروض الربا؛ لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتو         
  . وفق اهللا اجلميع، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.  مما سبقسبحانه

  مفيت عام اململكة العربية السعودية              
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز                

                                                
  . م ز ع، من مصر. ع/  مقدم لسماحته من  سؤال)١(
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  حكم وفاء القرض
  مع اختالف قيمة العملة

 شخص ال يدين    أفيدكم بأنين اقترضت مبلغاً من املال من      : ١٧٠س
باإلسالم؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يـساوي            
قيمة املبلغ بالعملة احلرة؛ أي بعملة غري عملة بلدي، وذلك حـني            
عوديت ملكان عملي بالسعودية، وملا عدت بعد فترة ارتفعت قيمـة           
العملة احلرة، وأصبحت تساوي ضعف املبلغ الذي استدنته، فهـل       

 جائز، أم   - رغم فرق العملة     -بلغ بالعملة احلرة    إذا أرسلت له امل   
   )١(رسل له املبلغ الذي اقترضته فقط؟أ

هذا القرض غري صحيح؛ ألنه يف احلقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة           : ج
أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ ألنه ال جيوز بيع لعملة حاضرة بعملـة             

يه ما اقترضته منه فقـط،      وعليك أن ترد إل   ،  أخرى إال بسعر يومها يداً بيد     
  . مع التوبة النصوح مما جرى من املعاملة الربوية

                                                
، ويف كتـاب  ٤١٦: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(
كتـاب  (، ويف   ٦٩: بالكويت، ص ) مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   (

  .١٥١: ، ص١ج) الدعوة
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  ال يجوز بيع القرض
  إال بسعر المثل وقت التقاضي

ألفي دينار تونسي، وكتبنـا    ) حسن(أقرضين أخي يف اهللا     : ١٧١س
عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة املبلغ بالنقد األملاين، وبعد مرور مـدة            

فع مثن النقد األملاين، فأصبح إذا سلمته مـا         القرض  وهي سنة  ارت     
هو يف العقد أكون أعطيته ثالمثائة دينار تونسي زيـادة علـى مـا        

فهل جيوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعترب رباً؟ السيما           .اقترضته
ء سيارة مـن    وأنه يرغب يف السداد بالنقد األملاين؛ ليتمكن من شرا        

  . )١(أملانيا

املبلغ الذي أقرضك  وهو ألفا دينار تونسي         ليس للمقرض سوى    : ج
إن خيار  ((:صلى اهللا عليه وسلم   إال أن تسمح بالزيادة فال بأس؛ لقول النيب         

:  رواه مسلم يف صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ       ))الناس أحسنهم قضاء  
   إن من خيار الناس((

                                                
، ويف كتـاب  ٤١٤: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )ميةفتاوى إسال ( نشر يف كتاب     )١(
  .٦٧: بالكويت، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمي(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
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شيء؛ أما العقد املذكور فال عمل عليه، وال يلزم به          ،  )١())أحسنهم قضاء   
لكونه عقداً غري شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه ال جيوز بيع             

  .النقد بالنقد إال بسعر املثل وقت التقاضي، وأن ال يفترقا وبينهما شيء

  

                                                
، ٢٣٩٢: ، بـرقم  )هل يعطي أكرب من سـنه     (، باب   )االستقراض وقضاء الديون  ( رواه البخاري يف     )١(

  .١٦٠٠: ، برقم) شيئاً وقضى خرياً منهمن استسلف(، باب )املساقاة(ومسلم يف 
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  يلزم المدين تسليم-١٧٢
  ما عليه من الحق وقت المعاملة

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ املكـرم فـضيلة     
  . وفقه اهللا لكل خري، آمني- قاضي الشعيب -ي . أ. ع / الشيخ

  : سالم علكم ورمحة اهللا وبركاته، بعده
وصـلكم اهللا ـداه       هـ وصـل  ١٩/٤/١٣٨٤كتابكم املؤرخ يف    

وسرين منه علم صحتكم  احلمد هللا على ذلك  وقد تأخر جوابه لتـزاحم               
:  عن مسألتني  وقد تأملت ما تضمنه من السؤال     . الشغل أحسن اهللا العاقبة   

ار أو  إذا كان إلنسان على آخر مطلب دراهم عربية، مثناً لعق         : إحدامها
 وقت مـا كـان الـثمن        مكيل أو حنوه من مدة طويلة كعشر سنوات       

الدارج فضة، وطلب صاحب احلق من غرميه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ            
سـوف أعطيـك   : إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغـرمي     

 فلم يقبل صاحب املطلـب إال       – العملة املتداولة اليوم     –اً  مطلبك ورق 
دراهم عربية فضة، فهل يلزم املدين أن يسلم فضة صاحب احلـق أو ال    

   )١(ري بني أن يسلم له ورقاً أو فضة؟يلزمه ذلك، بل هو خم
  قد تأملت هذه املسألة يف كالم أهل العلم : واجلواب

                                                
ي، وأجاب عنه مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسـالمية           . أ. ع/  سؤال مقدم من الشيخ      )١(

  .باملدينة املنورة
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ن بتسليم ما عليه مـن احلـق يف         وظهر يل أن الصواب يف ذلك إلزام املدي       
وال . وقت املعاملة  وهو النقد الفضيوليس هناك ما يقتضي العدول عنـه           

خيفى على مثلكم أن املسلمني على شروطهم، وأن على اليد ما أخـذت             
حىت تؤديه، وأن الشرط العريف كالنطقي، وال أعلم ما يوجب ترك هـذه             

تفاع سعره ال مينـع مـن       والنقد الفضي موجود  حبمد اهللا  وار       . األصول
تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة، أما إن تعسر حتصيله، فالواجـب             

. قيمته وقت إعوازه من الذهب أو غريه مما ال جيري بينه وبينه ربا الفـضل       
أما أخذ الورق عنه مع الزيادة، فعندي فيه شك، واألحوط تركه؛ لقـول             

، وحلديث  )١())إىل ما ال يريبك   دع ما يريبك    ((:صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
وأخذ الورق على الفضة متفاضالً فيه شـبهة   .)٢(النعمان يف ترك الشبهات  

وأسأل اهللا يل ولكم ولسائر إخواننا التوفيق إلصابة احلق، الذي          ،  فيما أعلم 
  . صلى اهللا عليه وسلمبعث به رسوله حممد 

                                                
، والنسائي  ٢٥١٨: ، برقم )ما جاء يف صفة أواين احلوض     (، باب منه    )صفة القيامة ( رواه الترمذي يف     )١(

  .٥٧١١: ، برقم)احلث على ترك الشبهات (، باب)األشربة(يف 
، بـاب   )املساقاة(، ومسلم يف    ٥٢: ، برقم )فضل من استربأ لدينه   (، باب   )اإلميان( رواه البخاري يف     )٢(
  .١٥٩٩: ، برقم)أخذ احلالل وترك الشبهات(
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  حكم الخصم في سداد األقساط

املعتاد يف   :من الرياض يقول يف سؤاله    . أ. س. أ/ األخ  : ١٧٣س  
أن تسديد األقساط يكون على فترتني قبـل بدايـة          : املدارس األهلية 

الفصل األول وقبل بدية الفصل الثاين، وبعض املدارس يكتـب لـويل            
األمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطني معاً قبل بداية الدراسـة،      

ئز يف  فهل مثل هذا جا   .  املائة فإنه حيصل على خصم قدره كذا وكذا يف       
   )١(. مشكورينشرعنا املطهر؟ نرجو الفتوى

؛ ملا يف ذلك من املصلحة      ال حرج يف ذلك يف أصح قويل العلماء         : ج
  . واهللا ويل التوفيق. الظاهرة للطرفني

  حكم االقتراض من البنك

      إذ احتاج الرجل إىل شيء من املال؛ ملؤونـة البيـت أو             :١٧٤س
جرة الدار أو حنو ذلك، ومل جيد من يقرضه وال من يستدين            تسديد أ 

   )٢(فهل جيوز له أن يستدين من البنك؟منه، 

                                                
   ).الة العربية( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من )١(
  .هـ١٣٨٩األول، رجب عام : باملدينة املنورة، العدد) ميةجملة اجلامعة اإلسال( نشر يف )٢(
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إن كانت االستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كـأن يأخـذ            : ج
قرضاً مبثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إىل أجل معلوم ولو بأكثر              

رض منه على وجه الربـا فهـذا ال         أما إذا اقت  . من مثنها احلاضر، فال بأس    
 حرم الربا يف كتابه العظيم، وسنة رسـوله الكـرمي    سبحانهجيوز؛ ألن اهللا    

 وورد فيه من الوعيد ما مل يرد يف أكل امليتة وحنوها،            عليه الصالة والسالم  
ي الَِّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ ِإالَّ كَما يقُـوم الَّـذِ         ﴿:سبحانهقال اهللا   

   سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختمعىن ذلك أنه يقـوم     : قال أهل التفسري  ،  )١(﴾ي
ذَِلك ِبـأَنهم  ﴿: بعد ذلك سبحانهمث قال اهللا    . من قربه يوم القيامة كانون    

 جاءه موِعظَةٌ   قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن          
            ابـحأَص لَِئكفَأُو ادع نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رم

  .)٢(﴾يمحق اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاِت. الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
  آكـل الربـا،  لعن((:  أنهصلى اهللا عليه وسلم وصح عن رسول اهللا      

رواه مـسلم يف    . )٣())هـم سـواء   : وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال   
  . صحيحه

  واآليات واألحاديث يف حترمي الربا والوعيد عليه كثرية  

                                                
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان )٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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مشهورة، وليس عدم احملتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالـدين، جيعلـه يف              
ن الشرع؛  حكم املضطر الذي تباح له امليتة أو الربا، هذا قول ال وجه له م             

ألن يف إمكان احملتاج أن يعمل بيده حىت حيصل ما يسد حاجته أو يـسافر               
. إىل بالد أخرى حىت جيد من يقرضه، أو يبيع عليـه بالـدين إىل أجـل               

واملضطر هو الذي خيشى على نفسه املوت إذا مل يأكل من امليتة وحنوهـا؛        
 بغـريه،   بسبب شدة ااعة، وعدم قدرته على ما يسد رمقه بالكسب وال          

وليست حاجة هؤالء الذين يعاملون البنوك بالربا يف حكم الضرورة الـيت            
وكثري من الناس سهل عليهم أمر الربا، حـىت صـار           ،  تبيح امليتة وحنوها  

يعامل فيه، ويفيت الناس به بأدىن شبهة، وما ذاك إال لقلة العلـم وضـعف      
 والعافيـة ممـا     اإلميان، وغلبة حب املال على النفوس، نسأل اهللا السالمة        

ومهما أمكن عدم التعامل مع البنك وعدم االقتراض منـه ولـو            ،  يغضبه
بالطرق الشرعية اليت ذكرنا آنفاً فهو أوىل وأحوط؛ ألن أموال البنـك ال             

 مـن اتقـى  ((:صلى اهللا عليه وسـلم ختلو من احلرام غالباً، وقد قال النيب   
  . عانواهللا املست. )١())الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه

                                                
، بـاب   )املساقاة(سلم يف   ، وم ٥٢: ، برقم )فضل من استربأ لدينه   (، باب   )اإلميان( رواه البخاري يف     )١(
  ..١٥٩٩: ، برقم)أخذ احلالل وترك الشبهات(
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  متى تبرأ ذمة الميت
  المدين من تبعة الدين

من املعلوم أن صندوق التنمية العقارية ميـنح املـواطنني          : ١٧٥س
قروضاً طويلة األجل لبناء مساكن هلم، يتم سدادها علـى مـدى            
مخسة وعشرين عاماً، فإذا تويف املقترض ومل يسدد مـن األقـساط           

عد وفاته بالتسديد يف    املذكورة سوى قسطني فقط، وقام ورثته من ب       
املواعيد احملددة، فهل تربأ ذمة امليت حينئذ، وال يكون هذا داخـالً        

نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنـه        ((:فيما ورد يف احلديث   
ط؟ آمل  ، أو أنه مرن ذا الدين حىت يتم سداد مجيع األقسا          )١())

  . )٢(إيضاح املوضوع من مساحتكم

  

                                                
، ١٠٢٢١: ، بـرقم )مـسند أيب هريـرة    (، باقي   )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

نفس املؤمن معلقـة    : " أنه قال  - صلى اهللا عليه وسلم      -ما جاء عن النيب     (، باب   )اجلنائز(والترمذي يف   
  .١٠٧٨: ، برقم ")يقضى عنهبدينه حىت 

  .٤١٨: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٢(
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عليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله إذا التزم         إذا مات اإلنسان و   : ج
الورثة بتسديده، واقتنع م صاحب الدين، أو قدموا ضميناً مليئاً أو رهنـاًَ      

  . إن شاء اهللايفي بالدين، وبذلك يسلم امليت من التبعة 
  ال يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري

  التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدهاا إذ
 رمحه اهللا يه دين من البنك العقاري، وقد تويف         والدي عل  :١٧٦س

فهل جيب علينا تسديد املبلغ كامالً، أم على حسب األقساط الـيت        
   )١(ه بذلك؟أقرها البنك، وتربأ ذمت

ال يلزم تعجيل قضاءها إذا التزم الورثة أو غريهم، بتـسديدها يف            : ج
حقوق أوقاا، على وجه ال خطر فيه على صاحب احلق؛ ألن األجل من             

 ألن الـدين    إن شاء اهللا  امليت يرثه ورثته، وليس على امليت حرج يف ذلك          
املؤجل ال جيب قضاؤه إال يف وقته، والورثة يقومون مقام امليت إذا التزموا             
بذلك، أو التزم به غريهم على وجه ال خطر فيه على صاحب احلق كمـا               

  . ذكرنا آنفاً

  

                                                
  .٤١٩: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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 حكم من مات ولم يخبر بدينه

يف وعليه دين ومل خيرب به أحداً بـذلك، فمـا           شخص تو : ١٧٧س
   )١(احلكم؟

إذا كان على امليت دين ومل خيرب به قبل وفاته، وجب على ورثته             : ج
أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الـشرعية، مقـدماً علـى الوصـية        

وإن تنازع الورثة ومدعو الدين، فاملرجع يف ذلك إىل احملكمـة           . واإلرث
  . الشرعية

  لمطالبة بالزيادةحكم ا
  في القرض المتجر به

اقترض رجل مين مبلغاً من املال  حوايل مخسني ألف ريال            : ١٧٨س
قبل ثالث سنوات، على أن يدفعه يل خالل ستة أشهر، ولكنه أبقى            
املال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إىل اآلن، فهل جيوز يل أن              

  )٢(أطالبه بزيادة عن رأس مايل األصلي أم ال؟

   

                                                
  .٤١٩: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .٤١٧: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية(تاب  نشر يف ك)٢(
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ليس لك إال رأس مالك، وال جتوز لك املطالبة بالزيادة؛ ألن ذلك            : ج
 من غري طلب منك     -لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تربعاً منه         . من الربا 

 فذلك أفضل له وأحسن يف حقه؛ عمالً باحلديث الـصحيح،           -وال إلزام   
 .)١())إن خيار الناس أحسنهم قضاء    ((:صلى اهللا عليه وسلم   وهو قول النيب    

صـلى اهللا عليـه   وألن يف ذلك مكافأة لك على إحسانك، وقد قال النيب      
ادعوا من أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه، ف          ((:وسلم

  . )٢())له حىت تروا أنكم كافأمتوه

  جواز ما يسمى بالجمعية
  لما فيه من مصلحة الجميع

ل شهر جبمع مبلغ    مجاعة من املدرسني يقومون يف اية ك      : ١٧٩س
من املال من رواتبهم، ويعطى لشخص معني منهم، ويف اية الشهر           

  الثاين يعطى لشخص آخر، 

                                                
، ٢٣٩٢: ، بـرقم )هل يعطي أكرب مـن سـنه  (، باب )االستقراض وأداء الديون  ( رواه البخاري يف     )١(

  .١٦٠٠: ، برقم)من استسلف شيئاً وقضى خرياً منه(، باب )املساقاة(ومسلم يف 
، ٥٣٤٢: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بـن عمـر      (،  )من الصحابة مسند املكثرين   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

  .٢٥٦٧: ، برقم)- عز وجل -، باب من سأل باهللا )الزكاة(والنسائي يف 
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، )اجلمعية(وهكذا حىت يأخذ اجلميع نصيبهم، وتسمى عند البعض         
   )١(فما حكم الشرع يف ذلك؟

ليس يف ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد ألحد،            : ج
لس هيئة كبار العلماء، فقرر باألكثرية جواز ذلك؛ ملا         وقد نظر يف ذلك جم    

  . واهللا ويل التوفيق. فيه من املصلحة للجميع بدون مضرة

  ال يجوز رد القرض
  بغير عملته إذا كان عن مشارطة

يال ورده مبا يساويه    هل جيوز اقتراض مبلغ من املال بالر      : ١٨٠س
   )٢(من الدوالر؟

 هذا بيع، والبيع نقداً بنقد نـسيئة        إن كان مشارطة فهذا ال جيوز،     : ج
ال جيوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو             
جنيهات إسترلينية، مث عند الوفاء أعطاه دوالرات بالتراخي بينـهما، يـداً       

 فإنه ملا اشتكى إليـه    صلى اهللا عليه وسلم   أخرب النيب    مثل ما  بيد، فال بأس؛  
  : بعض الناس، قيل

                                                
  .هـ٢٧/٥/١٤١٩، يف ١١٠٤٣: ، العدد)الرياض( نشر يف جريدة )١(
  .هـ١٤٠٦ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج عام )٢(
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ال ((:يبيعون بالدنانري ويأخذون الدراهم، ويبيعون الدراهم بالدنانري قال       ((
فـإذا  ، )١())ا، ما مل تفترقا وبينكمـا شـيء  بأس أن تأخذوها بسعر يومه 

اقترض إنسان مثالً ألف ريال قرضة، مث عند الوفاء اتفق الشخصان علـى             
، أو جنيه   أنه يعطيه عن األلف ريال دوالرات، أو دنانري كويتية، أو أردنية          

إسترليين، أو ما أشبه ذلك، ال بأس إذا اتفقا عليه، وتقابضا يف احلال، يـداً    
  . بيد

  

                                                
، ٦٢٠٣: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمر    (، باقي   )كثرين من الصحابة  مسند امل ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٤٥٨٢: ، برقم)بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة(، باب )البيوع(والنسائي يف 
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  التصرف في الملك المرهونيجوز ال

، فهـل جيـوز أن      إذا كان أحد أمالكي مرهوناً للدولة     : ١٨١س
   )١(أتصرف فيه بالبيع؟

لتصرف إال بـإذن    إذا كان مرهوناً للدولة أو لغريها، فليس لك ا        : ج
املرن؛ ألنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إال بإذنه سـواء كـان               

  . املرن الدولة أو غري الدولة
  ال بأس برهن المال المثمر

 رهن املال املثمر؛ كالنخل والعنب، بيع العهدة، هل حتل        : ١٨٢س
   )٢(الثمرة لصاحب املال أو املرن؟

   كالنخل والعنب والثمر ال بأس برهن املال املثمر؛: ج
                                                

  ). نور على الدرب( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف برنامج )١(
  ).بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد درس )٢(

 نـباب الره       
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يكون للمالك وهو الراهن وليس للمرن أن يأخذه إال أن حيـسبه مـن              
الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين حباله فهو من الربا احملرم، وهكذا لـو              

، رهنه أرضاً، ال جيوز للمرن أن يأخذ أجرا إال أن حيسبها من الـدين              
 التحـذير   صلى اهللا عليه وسلم   وقد ورد عن مجاعة من أصحاب الرسول        

من أخذ صاحب الدين من املدين شيئاً من املال من أجل إنظاره وإمهالـه              
يف الدين، فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئاً حني الوفاء أو بعده فال               

إن خيـار النـاس أحـسنهم       ((:صلى اهللا عليه وسـلم    بأس؛ لقول النيب    
   . )١())قضاء

                                                
، ٢٣٩٢: ، بـرقم )هل يعطي أكرب مـن سـنه  (، باب )االستقراض وأداء الديون  ( رواه البخاري يف     )١(

  .١٦٠٠: ، برقم)من استسلف شيئاً وقضى خرياً منه(، باب )املساقاة(ومسلم يف 
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   حكم التأمين الصحي-١٨٣

مـدير  / من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكـرم             
  . باملدينة املنورة سلمه اهللا) معهد الدعوة واإلرشاد(

 ١(:عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعدسالم(   
هـ، ٢٥/٧/١٤٠٧س، وتاريخ    / ٩ / ٥٢٢: فأشري إىل كتابكم رقم   

 :شفوعه كتاب مدير عام الشئون الصحية مبنطقة املدينة املنورة؛ بـشأن          وم
يف املدينة، باسـتحداث موضـوع      ) مستوصف الفهد اخلاص  (ما يقوم به    

التأمني الصحي، املتمثل يف دفع مبلغ مقطوع من املال مقدماً، مقابل تقدمي            
وطلـبكم  اخلدمة العالجية اانية له يف خالل سنة لفرد أو ألفراد األسرة،            

  . الفتوى الشرعية حيال املوضوع

                                                
 فتوى صدرت من مكتب مساحته، عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة               )١(

   .هـ١٣/١٠/١٤٠٧، يف ٢ / ٢٧٨٥: اد، برقمواإلرش

 انـمـ باب الض      
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بأن ما ذكرمتوه يعترب من صور التأمني التجاري، وقد صدر          : وأفيدكم
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى يف حترمي ذلك، نـشفع            

. وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضـاه      .لكم صورة منها، وفيه الكفاية إن شاء اهللا       
  . اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة 

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  حكم التأمين على الحياة والممتلكات

كـان علـى احليـاة أو علـى         ما حكم التأمني سواء     : ١٨٤س
   )١(املمتلكات؟

التأمني على احلياة واملمتلكات حمرم؛ ال جيوز ملا فيه مـن الغـرر             : ج
 مجيع املعامالت الربوية، واملعامالت الـيت       عز وجل اهللا  وقد حرم   . والربا

: سبحانه وتعـاىل  فيها الغرر؛ رمحة لألمة، ومحاية هلا مما يضرها، قال اهللا           
صلى اهللا عليه   وصح عن رسول اهللا      .)٢(﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا    ﴿

  .وباهللا التوفيق. )٣( أنه ى عن بيع الغرروسلم

  لتأمين على السياراتحكم ا

بعض البالد السرقات فيها كثرية جداً، فهل جيوز مـثالً          : ١٨٥س
   )٤(التأمني على السيارة أو غريها؟

                                                
  .٥: ، ص٣حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
  .١٥١٣: ، برقم)بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )٣(
  .هـ١٤٠٧ حج عام  من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف)٤(
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فاملؤمن يعطي ماالً   . التأمني حمرم، هذا هو األصل؛ ألنه رباً وغرر       : ج
قليالً ويأخذ ماالً كثرياً، وقد ال يأخذ شيئاً، وقد ختسر الـشركة أمـواالً              

 لكن ال تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة،               عظيمة؛
لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمني عشرة آالف وختسر عليـه             

  . عشرات اآلالف، ومن هنا يأيت الغرر

  ال يلزم الضمان من لم
  يفرط ولم يتعد على ما أودع لديه

 إين يف أحد اللجان اخلريية، فأنا مسئول عن مجـع مـال           : ١٨٦س
اللجنة؛ فرمبا يكون نقص يف بعض األحيان من شدة الضغط علينـا         
يف بعض املواسم، فال أدري من أين هذا النقص؛ فرمبا ال نأخـذها             
من املتربع نفسه، أو من اآلخرين الذين جيمعون التربعات يف نفس           

 فهل حنن ملزمني بدفع النقص الذي لـيس         ،عملنا، أو من األسواق   
   )١(.ا مأجورينيل به ذنب مثالً؟ أفتون

بأن أيب يقرئك السالم، وإين أحبـك       : أخربك ياوالدي العزيز        
ــليف اهللا  ــز وج ــزاكم ع ــك، وج ــن دعائ ــا م  وال حترمن

                                                
  .من الكويت. ح. م. أ/  سؤال موجه لسماحته من األخ )١(
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نود أن ترسل لنا جواباً عـاجالً يف        . اهللا خري اجلزاء يا والدنا العزيز     
  . هذا املوضوع

مـنكم  لذي أشرمت إليه، فال يلزمكم غرمه إذا مل يكن          أما النقص ا  : ج
أحبك اهللا الـذي    : أما ما يتعلق مبحبتك لنا يف اهللا، فأقول       ،   وال تعد  تفريط

والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا       . أحببتنا له، ونرجو إبالغ الوالد السالم     
  . وبركاته

  مفيت عام اململكة                         
  ورئيس هيئة كبار العلماء                     

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء                  
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  إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره

ما هو القول الراجح فيما يتعلق باألغصان والعروق اليت         : ١٨٧س
متتد من ملك شخص إىل ملك جاره، وما يترتب على ذلـك مـن        
الضرر، وما هي درجة احلديث الذي ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية           

خنلة الشخص الذي أىب أن يقبل املعاوضة؛ ملا كان          يف قلع    رمحه اهللا 
   )١(فيها من ضرر على أخيه صاحب البستان؟

ورأيت صاحب اإلنصاف ذكر فيهـا        قد تأملت املسألة املذكورة    :ج
أن املالك ال جيـرب علـى       : أحدمها :وجهني، وذكر غريه قولني يف املسألة     

فاتـضح   ليها من الضرر  جيرب، فإن امتنع ضِمن ما ترتب ع      : والثاين .إزالتها
  : يل أن القول الثاين أرجح من وجوه

  أن ذلك هو مقتضى األدلة الشرعية، مثل قوله : األول

                                                
  .باملدينة املنورة) جملة اجلامعة اإلسالمية( نشر يف )١(

 باب الصـلـح
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  .  وما جاء يف معناه،)١())ال ضرر وال ضرار((:صلى اهللا عليه وسلم
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر      (( :صلى اهللا عليه وسلم   قوله  : الثاين

 أن العروق واألغصان املضرة باجلار، داخلـة         والشك ،)٢())فال يؤذ جاره  
  . يف األذى املنهي عنه؛ فالواجب منع اجلار من ذلك

أن عدم اإلجبار يفضي إىل استمرار الرتاع واخلصومة، ورمبـا    : الثالث
فالواجـب  ، أفضى إىل ما هو أشد من ذلك من املضاربة وما هو أشد منها   

اليت يتعذر أو يتعـسر     عيةاء عليه، وقد دلت األدلة الشر     حسم ذلك والقض  
الذرايع املفضية إىل الفساد والرتاع واخلصومة،       على وجوب سد   إحصاؤها

  .أو ما هو أشد من ذلك
أما حديث صاحب النخلة، فقد خرجه أبو داود، من حديث حممـد            
بن علي بن احلسني، عن مسرة بن جندب، ويف إسناده نظر؛ ألن حممد بن              

  الظاهر علي ال يعلم مساعه من مسرة، بل 

                                                
، وابن ماجة   ٢٨٦٢: ، برقم )مسند عبد اهللا بن عباس    (، بداية   )مسند بين هاشم  ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٢٣٤١: ، برقم) جبارهمن بىن يف حقه ما يضر(، باب )األحكام(يف 
   ٦٠١٨باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره برقم ) األدب(رواه البخاري يف )٢(
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لكن ، كما نبه على ذلك احلافظ املنذري يف خمتصر السنن           نه مل يسمع منه   أ
شرح األربعني يف الكالم على احلديث الثـاين         ذكر احلافظ ابن رجب يف    

وهي كلها مع احلديث الـذي ذكرنـا يف         ،  شواهد هلذا احلديث   والثالثني
املالك بإزالة  الوجه األول؛ تدل على ترجيح القول الذي ذكرنا، وهو إلزام           

ما حصل به الضرر من عروق أو أغصان، فإن مل يزل الـضرر إال بقلـع                
الشجرة، قلعت جرباً عليه؛ حسماً ملادة الضرر والـرتاع، ورعايـة حلـق         

  . اجلوار
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  التوكيل في المال الربوي

يل أخ له حسابات يف بنوك ربوية مبصر، وقد قام بعمـل            : ١٨٨س
ه يف البنوك، واملتمثلـة يف ودائـع بفوائـد          توكيل يل على حسابات   

سنوية، وطلب مين أن أقوم بفك الودائع والسحب مـن حـسابه            
مشترك معه يف اإلمث؟ أم أنا منفذ        هل أكون . لشراء أراٍض ملك له   

  . )١(جزاكم اهللا خرياًفقط خلدمة أخي؟ أفيدونا 
ـ   . ال مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك يف أصل ماله           :ج د أما الفوائ

فهي ربا، وال جيوز لك تنفيذها يف مصاحله، ولكن تـصرف يف مـصاحل              
وفـق اهللا    .املسلمني، أو يف الصدقة على الفقراء؛ لكوا مكاسب خبيثـة         

  . اجلميع ملا يرضيه

  

                                                
  . رسالة جوابية من مكتب مساحته، عندما كان مفتياً عاماً للمملكة، ورئيساً هليئة كبار العلماء)١(

 باب الوكالة
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   ليس للوكيل سداد- ١٨٩
  دينه من زكاة المال الموكل به

  . حفظه اهللاعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / مساحة الشيخ 
   :الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعدالس

أنا شخص مطالب مببلغ من املال اية شهر عـشرة، وال أسـتطيع    
الوفاء به يف موعده كامالً، ويوجد لدي مبلغ من املال أنا وكيل عليـه              

هـل جيـوز يل     : سؤايل .وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا املبلغ       
وجزاكم اهللا عنا   ديين؟ أفتونا   اقتطاع جزء من زكاة هذا املال ألسدد به         

  )١(؟خري اجلزاء
  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد: ج
فليس لك ذلك، وإمنا يكون إخراج الزكاة من مالك املـال، إال إذا              

وكلك أبوك وشريكه يف إخراج الزكاة وصرفها يف غرمائك، فال بأس إذا            
. ك وعن كـل مـسلم     أوىف اهللا عن  ،  كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء     
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث                  
   العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد                

                                                
خ، وتـاريخ    / ٢٠٦٣: مز، صدرت مـن مكتـب مساحتـه بـرق         . ح. أ/  رسالة جوابية لألخ     )١(

  .هـ، عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد٢٣/٩/١٤١٣
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  هل يجوز للوكيل
  امتالك ما زاد من مال موكله

  

  إذا أرسلين والدي لشراء بعض األشياء، وبقي معي مبلغ         : ١٩٠س
متالك هـذا املبلـغ دون   فائض من شرائي، فهل جيوز يل ا     من املال   

   )١(علم والدي؟
ليس لك امتالك ما فضل من املال الذي سلمه لك والدك لـشراء      : ج

بعض احلاجات، بل جيب رده إىل والدك؛ ألن ذلك من أداء األمانة املأمور             
اَألمانـاِت ِإلَـى    ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ      ﴿:سبحانه وتعاىل ا يف قوله    

  .  اآلية)٢(﴾أَهِلها

                                                
، من  )فتاوى إسالمية (هـ، ويف كتاب    ٢٣/١/١٤١٩، يف   ١٥٢٩٣: ، العدد )جريدة البالد ( نشر يف    )١(

  .٢٠٩: ، ص٤حممد املسند، ج/ مجع الشيخ 
  .٥٨ سورة النساء، اآلية )٢(
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  إذا رضي المقتسمان ومضي وقت

  طويل فال تسمع الدعوى في القسمة
نسأل عن شخصني اشتريا أرضـاً       .ش. م. ز/ من األخ   : ١٩١س

وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوما، رأى أحدمها           
  .)١(لزيادةة مترين، وطالبه حبقه من اأن اآلخر عنده زياد

مثل هذه الدعوى ال تسمع؛ ملضي هذا الوقت الطويل عليها الدال           : ج
على رضامها بالقسمة، وألن األرض ختتلف يف الرغبة والرهبة؛ فقد تكون           

وبكل حال، فهذه الدعوى ال وجـه       ،  اليت زيد فيها أقل رغبة من األخرى      
  .طهر فيما أعلم من قواعد الشرع امل-هلا، وال ينبغي النظر فيها 

تعطـي  : من الرياض يقـول يف سـؤاله      . ع. ح/ األخ  : ١٩٢س
  املصارف اإلسالمية ما يسمى بالربح املتغري؛ وهو 

                                                
  .باملدينة املنورة) جملة اجلامعة اإلسالمية( نشر يف )١(

 باب الشـركـة
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، %١٧و % ١٢يعين إعطاء ربح غري ثابت شهرياً، يتراوح بـني         
جـزاكم  فهل هذا التعامل مع هذا النوع من األرباح حالل؟ أفتونا        

  . )١(؟اهللا خرياً
  : لسالم على رسول هللا، أما بعداحلمد هللا، والصالة وا: ج

فإن تعيني الربح مببلغ معلوم يف املضاربة أو غريها من أنواع الشركات            
ال جيوز، بل يبطل به العقد؛ ألن ذلك يفضي إىل أن يربح أحد الشريكني              
أو الشركاء وخيسر اآلخر، وإمنا يكون الربح مشاعاً؛ كالنصف أو أقـل أو   

  . ويل التوفيقواهللا . أكثر بإمجاع أهل العلم

  

                                                
  .هـ١٢/٢/١٤١٧، وأجاب عنها مساحته يف )الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
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   حكم المساهمة في-١٩٣
  الشركات التي تتعامل بالربا

احلمد هللا، والصالة والسالم على عبداهللا ورسوله، نبينا حممد، وعلـى           
  )١(:آله وصحبه، أما بعد

وعطـاء، وكثـر    فقد بلغين أن بعض الشركات تتعامل بالربا أخـذًا       
 حتصل هلم نتيجـة     السائلون من املسامهني وغريهم عن حكم األرباح اليت       

ونظراً ملا أوجب اهللا من النصيحة للمـسلمني، ولوجـوب          ،  التعامل بالربا 
التعاون على الرب والتقوى، رأيت تنبيه من يفعل ذلك على أنه حمرم، ومن             

الَِّذين يـأْكُلُونَ الربـا الَ      ﴿ :عز وجل مجلة كبائر الذنوب، كما قال اهللا       
     قُوما يونَ ِإالَّ كَمقُومي         مهِبـأَن ذَِلـك سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي

قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ             
           نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رم  ابـحأَص لَِئكفَأُو ادع

يمحق اللّه الْربا ويرِبي الـصدقَاِت واللّـه الَ           *الناِر هم ِفيها خاِلدونَ   
  . )٢(﴾يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم

  

                                                
  .٣٩١: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان، )٢(
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 صلى اهللا عليه وسـلم     ذلك حماربة له ولرسوله      سبحانهوقد جعل اهللا    
 آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن الربـا ِإن           يا أَيها الَِّذين  ﴿ :حيث قال 

 ِمِننيؤم مكُنت .           مـتبِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم
  . )١(﴾فَلَكُم رؤوس أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ

لعن آكل الربـا، وموكلـه،       أنه   صلى اهللا عليه وسلم     وثبت عن النيب  
واآليـات واألحاديـث يف      .)٢())هم سـواء  (( :وكاتبه، وشاهديه، وقال  

فالواجب على كـل مـن      ،  التحذير من الربا وعواقبه الوخيمة كثرية جداً      
يتعاطى ذلك من الشركات وغريها التوبة إىل اهللا من ذلك، وترك املعاملة            

وحذراً صلى اهللا عليه وسلم    ولرسوله   سبحانه وتعاىل   به مستقبال؛ طاعة هللا   
من العقوبات املترتبة على ذلك، وابتعاداً عن الوقوع فيما حرم اهللا؛ عمالً            

وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنـونَ لَعلَّكُـم         ﴿ :سبحانه وتعاىل بقوله  
الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبـةً        يا أَيها ﴿:عز وجل ، وقوله   )٣(﴾تفِْلحونَ

نصوحا عسى ربكُم أَن يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجـِري           
  ارها الْأَنِتهحوأسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع املسلمني للتوبة إليـه         ،  )٤(﴾ِمن ت

  من مجيع الذنوب، وأن 
                                                

  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )١(
  .٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٣(
  .٨ سورة التحرمي، اآلية )٤(
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اً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا مجيعاً؛          يعيذنا مجيع 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه. إنه جواد كرمي

رجل يضع أمواله يف أسهم لشركات تتعامل مع بنـوك          : ١٩٤س
لو مل نشترك حنن، فسوف     : ربوية، وعندما أخربناه بأنه ال جيوز قال      

لنـصيب األكـرب، ويـسيطرون علـى        يأيت األجانب ويأخذون ا   
جـزاكم اهللا   االقتصاد، فنحن أوىل خبريات بالدنا منهم، فما رأيكم         

  )١(؟خرياً
ال جيوز االشتراك يف البنوك وال يف الشركات اليت تتعامل معهـا؛            : ج

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم        ﴿ :عز وجل لقول اهللا   
، وملا ثبت عـن الـنيب       )٢(﴾والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَابِ      

لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشـاهديه،       ((: أنه صلى اهللا عليه وسلم   
  . واهللا ويل التوفيق. )٣())هم سواء:وقال

  

                                                
  .هـ٥/١٠/١٤١٩، وأجاب عنها مساحته يف )جملة الدعوة( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
  .٢، اآلية  سورة املائدة)٢(
  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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  التخلص من
  المشاركة في الكسب المحرم

دكان آلالت التـصوير، وقـد   رجل تشارك مع آخر يف   : ١٩٥س
حكم ما يأتيـه    تاب، فكيف ينهي شراكته فيه حبيث ال خيسر؟ وما          

  )١(من كسب هذا الدكان؟
ينهي الشراكة بالتقومي، ويصطلح هو وإياه علـى القيمـة الـيت            : ج

إال إذا  يرضاها الشخصان مجيعاً، وما دخل عليه من ذلك فهو مبـاح لـه    
األرواح أو شيء من احملرمـات،      كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات        

فال جيوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إىل اهللا توبة صادقة، ويعزم على               
  . عدم العودة إىل ذلك، ويتصدق به، أو يصرفه يف مشروع خريي

                                                
  .٦ نشر يف هذا اموع ج)١(
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   األرض ال تتبع الغراس-١٩٦

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكرم الفاضل             
  .  ش سلمه اهللا وتواله، آمني .س. ع/ الشيخ 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بعده
 وصـلكم اهللا    -هـ وصل   ٤/٧/١٣٨٦كتابكم الكرمي املؤرخ يف     

  :  وما تضمنه من السؤال عن-داه 
املشكلة اليت أثارها أبناء العم، حول ملككـم املـسمى بالنقعـة،            

 كـان   رمحـه اهللا  زيز  عبد الع : إن األرض ترجع إىل ورثة اجلد     : وقوهلم
  . )١(معلوماً

أن األرض ال تتبـع     :  الذي قرره العلماء يف باب املـساقاة       :واجلواب
الغراس، وأا تبقى لصاحبها، فإذا باد الشجر رجعت إىل مالكها، وهـذا            

  هو املعروف عند األئمة األربعة 

                                                
ش، وقد أجاب عنه مساحته عندما كـان نائبـاً لـرئيس اجلامعـة             . س. ع/  سؤال مقدم من األخ      )١(

  . هـ١٣/٧/١٣٨٦، وتاريخ ٧٤٨: اإلسالمية باملدينة املنورة، برقم

 باب المساقاة
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أن املالك والغارس إذا اتفقا علـى أن        : لكن ذكر بعض العلماء   . وغريهم
ض تابعة للغراس فال بأس، واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيميـة    األر

 رمحة اهللا عليهما    -عبد اهللا   : عبد العزيز، واجلد  : فإذا كان اجلد  ،  رمحه اهللا 
 قد ذكرا يف عقد املغارسة أن األرض تابعة للغراس، فالشرط صـحيح              -

 باحلديث   عمالً رمحه اهللا على الراجح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية         
 ويكون للجد عبـد اهللا مـن        ،)١())املسلمون على شروطهم  (( :املشهور

أمـا إن   .األرض بقدر الذي له من الغراس، حسب الشرط الذي بينـهما       
كانا مل يذكرا يف عقد املغارسة أن األرض تابعة للغراس، فليس للوالد عبد             

:  اجلـد  اهللا إال الشجر، فإذا فين الشجر رجعت األرض إىل مالكها، وهو          
سـبحانه  هذا هو الذي أعلمه يف هذه املسألة، واهللا          .رمحه اهللا عبد العزيز   

  . أعلموتعاىل
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

  

                                                
، )يف الـصلح   - صلى اهللا عليه وسلم      -ما ذكر عن رسول اهللا      (، باب   )األحكام(واه الترمذي يف     ر )١(

  .١٣٥٢: برقم
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  حكم تأجير األرض الزراعية

يل أرض زراعية بالـسودان، ومل أسـتطع إصـالحها،          : ١٩٧س
لك، ففكرت يف إجيارها ملن يستطيع إصالحها، وعندما شرعت يف ذ         

بلغين من أحد الفقهاء أن إجيار األرض ال جيوز، وإمنـا جيـوز أن               
   )١(تعطيها جبزء من احملصول، فما احلكم؟

ليس هذا القول صحيحاً، بل جيوز تأجريها بشيء معلـوم مـن            : ج
 ملا أخرب بنـهي     رضي اهللا عنه  الدراهم أوغريها؛ كما قال رافع بن خديج        

األرض بأنواع من األجرة اهولـة،       عن تأجري    صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
 أيـضاً   وجيوز .هـ.  أ )٢())فأما شيء معلوم مضمون فال بأس به      ((: قال

  . تأجري األرض جبزء مشاع معلوم مما خيرج منها؛ كالربع أو الثلث وحنومها

  

  

                                                
  .هـ١٠/٨/١٤١٠ سؤال مقدم لسماحته من أحد اإلخوة من السودان، وأجاب عنه مساحته يف )١(
  .١٥٤٧: ، برقم)كراء األرض بالذهب والورق(، باب )البيوع( رواه مسلم يف )٢(
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 حكم تقديم األجرة وتأخيرها

ـ  ما حكم أخذ أصحاب احملالت التجارية إجياره      : ١٩٨س دماً م مق
   )١(وأحياناً ملدة سنة أو أكثر؟

جيوز تقدمي األجرة وتأخريها على حسب ما يتفق عليـه املـؤجر            : ج
، )٢(﴾يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَوفُواْ ِبالْعقُودِ     ﴿ : سبحانهواملستأجر؛ لقول اهللا    

. )٣())...املسلمون علـى شـروطهم    ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقول النيب   
  . واهللا ويل التوفيق. ثاحلدي

  

                                                
  .هـ١٧/٤/١٤١٨، يف )جريدة املسلمون(ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  من )١(
  .١ سورة املائدة، اآلية )٢(
، )الـصلح   يف - صلى اهللا عليه وسلم      -ما ذكر عن رسول اهللا      (، باب   )األحكام( رواه الترمذي يف     )٣(

  .١٣٥٢: برقم
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   حكم تأجير- ١٩٩
  العمائر داخل حدود الحرم

  . احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا
عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عـام اململكـة           / مساحة الشيخ   

  . حفظه اهللا
  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

أقوم بإجيارها، وقد مسعت    أن يل عمارة داخل حدود احلرم       : أفيدكم
إنه حـرام،   : أن إجيار دور احلرم أو مكة فيه شبهة، وبعض العلماء قال          

وحيث إن هذا املال أنفقه على أهلي وأريد احلالل، فماذا عن جوابكم؟            
وإن كان حراماً، ماذا أفعل يف اإلجيارات السابقة اليت أنفقت أكثرهـا            

  ).١(جزاكم اهللا خرياًوأرجو التكرم باإلجابة؟ . على أهلي ونفسي
  . أرجو ذكر الدليل حىت يطمئن قليب: مالحظة

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج
  . والسالم عليكم.  وفق اهللا اجلميعإن شاء اهللاال حرج عليكم يف ذلك 

  مفيت عام اململكة
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  .هـ٢٦/٩/١٤١٩م، وأجاب عنه مساحته يف . ع. م/  سؤال مقدم لسماحته من األخ )١(
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  حكم أخذ األجرة على حلق اللحى

ب صالونات احلالقة حيلقون حلـى بعـض        بعض أصحا : ٢٠٠س
   )١(الناس، فما حكم املال الذي يأخذونه بسبب عملهم؟

حلق اللحى وقصها حمرم ومنكر ظاهر، ال جيوز للمسلم فعلـه، وال            : ج
جيب على من فعل ذلك     . اإلعانة عليه، وأخذ األجرة على ذلك حرام وسحت       

ا دخل عليه مـن ذلـك، إذا   التوبة إىل اهللا منه، وعدم العودة إليه، والصدقة مب        
يف حترمي حلق اللحى، فإن كان جاهالً، فال حرج          سبحانهكان يعلم حكم اهللا     

 يف أكلـة  عز وجلعليه فيما سلف، وعليه احلذر من ذلك مستقبالً؛ لقول اهللا   
لِّه ومن  فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى ال           ﴿ :الربا

  . )٢(﴾عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
صـلى اهللا   عن الـنيب   رضي اهللا عنهما  ويف الصحيحني، عن ابن عمر      

قـصوا الـشوارب وأعفـوا اللحـى، خـالفوا          ((:  أنه قال  عليه وسلم 
 أنـه   صلى اهللا عليه وسلم   ويف صحيح البخاري عن النيب      . )٣())املشركني

  قصوا الشوارب ووفروا ((: قال

                                                
  .٣٧٢: ، ص٨ نشر يف هذا اموع، ج)١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
خصال (، باب  )الطهارة(، ومسلم يف    ٥٨٩٣: ، برقم )إعفاء اللحى (، باب   )اللباس( رواه البخاري يف     )٣(

  .٢٥٩: ، برقم)الفطرة
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  . )١())اللحى، خالفوا املشركني

صـلى اهللا  عن الـنيب   رضي اهللا عنهويف صحيح مسلم عن أيب هريرة       
   )٢())جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اوس((:  أنه قالعليه وسلم

فالواجب على كل مسلم أن ميتثل أمر اهللا يف إعفاء حليته وتوفريهـا،             
ب وإحفائه، وال ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من خالف هذه           وقص الشار 

  . السنة، وبارز ربه باملعصية
نسأل اهللا أن يوفق املسلمني لكل ما فيه رضاه، وأن يعينـهم علـى              

 وأن مين على من خالف أمر اهللا        صلى اهللا عليه وسلم   طاعته وطاعة رسوله    
ه، وامتثال أمره وأمـر     ورسوله بالتوبة النصوح إىل ربه، واملبادرة إىل طاعت       

  .  إنه مسيع قريبصلى اهللا عليه وسلمرسوله 

  حكم أخذ األجرة على القراءة على المرضى

نسمع عن بعض املعاجلني بالقرآن، يقرؤون قرآناً وأدعية        : ٢٠١س
شرعية على ماء أو زيت طيب لعالج الـسحر والعـني واملـس             

  الشيطاين، ويأخذون على ذلك أجراً، فهل 

                                                
  .٥٨٩٢: ، برقم)قلم األظفار(، باب )اللباس( رواه البخاري يف )١(
  .٢٦٠: ، برقم)خصال الفطرة(، باب )الطهارة( مسلم يف  رواه)٢(
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شرعاً؟ وهل القراءة على الزيت أو املاء تأخـذ حكـم           هذا جائز   
   )١(قراءة املعاجل على املريض نفسه؟

ال حرج يف أخذ األجرة على رقية املريض؛ ملا ثبت يف الصحيحني            : ج
أن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم وفدوا على حي من العـرب فلـم    

الوفـد مـن   وفعلوا كل شيء؛ ال ينفعه ، فـأتوا     يقروهم، ولُدغ سيدهم  
هل فيكم من راق؛ فإن سـيدنا       :  فقالوا هلم  - رضي اهللا عنهم     -الصحابة  

نعم، ولكنكم مل تقرونا؛ فال نرقيه إال جبعـل، فـاتفقوا           : قد لدغ؟ فقالوا  
معهم على قطيع من الغنم، فرقاه أحد الصحابة بفاحتة الكتـاب فـشفي،             

 شيئاً حىت خنرب    لن نفعل : فأعطوهم ما جعل هلم، فقال الصحابة فيما بينهم       
 صلى اهللا عليه وسـلم     فلما قدموا املدينة أخربوه      صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

  . )٢())قد أصبتم((: بذلك، فقال

وال حرج يف القراءة يف املاء والزيت يف عالج املـريض واملـسحور             
وانون، ولكن القراءة على املريض بالنفث عليه أوىل وأفضل وأكمـل،           

   بإسناد رمحه اهللاوقد خرج أبو داود 

                                                
  .٩، ونشر يف هذا اموع ج)الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
، ومسلم يف   ٢٢٧٦: ، برقم )ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب      (، باب   )اإلجارة( رواه البخاري يف     )٢(
  .٢٢٠١: ، برقم)ى الرقية بالقرآنجواز أخذ األجرة عل(، باب )السالم(
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 قرأ لثابت بن قيس بن مشـاس يف  صلى اهللا عليه وسلم أن النيب  :حسن
ال بأس بالرقى ما    ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقد قال النيب    . ماء، وصبه عليه  
، وهذا احلديث الصحيح يعم الرقية للمـريض علـى          )١())مل تكن شركاً  

  . يقواهللا ويل التوف. نفسه، ويف املاء والزيت وحنومها

  ال بأس بأخذ األجرة على تعليم القرآن

هل يف األجر   . العمل يف حتفيظ القرآن ويف إمامة املسجد      : ٢٠٢س
   )٢(عليه شيء؟ وهل من الورع تركه؟

ال حرج يف ذلك، ال حرج يف أخذ األجرة على حتفـيظ القـرآن     : ج
ن وتعليم القرآن، وال بأس أن يأخذ املساعدة واملكافأة يف إمامة املسجد؛ أل           

  . اإلمامة حتبسه، وهكذا األذان

لكن إذا ترك ذلك وأغناه اهللا، فهو أفضل، إذا تربع بذلك واسـتغىن             
عن ذلك مبا أعطاه اهللا من الرزق احلالل، فهذا طيب، ومـن احتـاج إىل               

  . ذلك فال بأس

                                                
، وأبـو داود يف     ٢٢٠٠: ، برقم )ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك       (، باب   )السالم( رواه مسلم يف     )١(
  . ، واللفظ له٣٨٨٦: ، برقم)ما جاء يف الرقى(، باب )الطب(
  .هـ١٤٠٩ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج عام )٢(
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  أخذ األجرة على القيام
  بإجراءات الدخول جائز بشروط

قيـام بـإجراءات    دفعت بعض املال لشخص وعدين بال     : ٢٠٣س
الدخول إىل الدولة، وقد كان، وبعد دخويل تعاقدت مع أحد الـدوائر            
احلكومية للعمل يف جمال ختصصي بعقد شرعي، لكن أحـد الـزمالء            

أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ حبجة أن ما بين على حرام فهـو              : أبلغين
 - قاصداً بذلك ما دفعته يف سبيل احلصول على تأشرية الزيارة            -حرام  

  . )١(جزاكم اهللا خرياًفهل هذا الكالم صحيح أو ال؟ وجهوين 

إذا كان وكيلك قد فعل األسباب الشرعية؛ بأن        : هذا فيه تفصيل  : ج
تعب يف مراجعة املسئولني من أجل أن يسمحوا لك من غري كـذب وال              
خيانة وال رشوة، فال حرج يف ذلك؛ ألن هذا الذي دفعته مـن املـال يف              

  . مراجعاته للمسئولني، والتماس اإلذن لك يف الدخولمقابل تعبه لك، و

أما إذا كان عمله من طريق الرشوة واخليانة والكذب، فال جيوز لـك            
  وليس . وال له، وليس لك أن تعينه على الباطل، وأن ترضى بالباطل

                                                
  ).نور على الدرب( لسماحته يف برنامج  من ضمن األسئلة املوجهة)١(
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  . هـ. أ. له أن يستعمل الرشوة والكذب؛ فالواجب التفصيل وعدم اإلمجال

  ال يجوز استخدام
  ارة الشركة بغير إذنهاسي

سائق شركة، يف وقت الفراغ يستخدم سيارة الـشركة         : ٢٠٤س
لركوب الناس بأجرة لنفسه؛ حبجة أن راتب الشركة ضعيف، مـع           
العلم أنه يساعد الناس، ويأخذ نصف األجـرة الـيت يتقاضـاها            

   )١(غريه؟
ال جيوز له أن يأخذ ذلك إال بإذن الشركة، ليس له أن يستعملها             : ج

 بإذن الشركة؛ ألا أمانة يف يده، فليس له أن يستعمل سيارة الـشركة              إال
وال سيارة احلكومة إال باإلذن، إال فيما جعل له من أعماله الـيت تتعلـق               

  . بالشركة أو أعمال الدولة

  راتب الموظف المقصر فيه شبهة

 -عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز         / سئل مساحة الشيخ    : ٢٠٥س
 عن حكم راتب املوظـف  -ورئيس هيئة كبار العلماء    املفيت العام،   

  الذي يتساهل يف عمله، وال يؤديه على الوجه األكمل هل 

                                                
  .هـ١٤٠٩ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج عام )١(



  

 - ٣٤٣ - 
 

   )١(يصبح حراماً أم حالالً؟
أن راتبه فيه شبهة، ينبغي له أن يتقـي اهللا، وأن           : فأجاب مساحته : ج

يعتين بعمله؛ حىت ال يكون يف راتبه شبهة؛ ألن الواجب عليـه أن يـؤدي        
 الذي عليه؛ حىت يستحل الراتب، فإذا كان ال يبايل، فراتبـه بعـضه              احلق

  . حرام؛ فينبغي له أن حيذر ويتقي اهللا عز وجل
  حكم أخذ بدل انتداب دون تأديته

انتدبت أنا وزميلي إىل إحدى املناطق ملدة أربعة أيام، إال          : ٢٠٦س
أنين مل أذهب مع زميلي، وبقيت على رأس عملي، وبعـد فتـرة             

 ذلك االنتداب، فهل جيوز يل استهالكه أم ال؟ وإذا كـان            استلمت
ال حيل يل أخذه، فهل جيوز صرفه يف مستلزمات املكتـب الـذي             

   )٢(أعمل فيه؟
الواجب عليك رده؛ ألنك ال تستحقه لعدم قيامك باالنتـداب،          : ج

فإن مل يتيسر ذلك، وجب صرفه يف بعض جهات اخلري؛ كالصدقة علـى             
 يف بعض املشاريع اخلريية، مع التوبـة واالسـتغفار،          الفقراء، واملسامهة به  

  . واحلذر من العودة إىل مثل ذلك

  
                                                

  .هـ١١/٩/١٤١٩، يف ٩٥٨٨: ، العدد)اجلزيرة( نشر يف جريدة )١(
  .٣١٥: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٢(
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  حكم أخذ مرتب
  دون عمل" خارج دوام"

أنا موظف أعمل يف إحدى الدوائر احلكومية، وأحيانـاً         : ٢٠٧س
يصرف لنا خارج الدوام من إدارتنا، بدون تكليفنا بالعمل خـارج           

رة، ويعتربونه مكافأة للموظفني    وقت الدوام، وبدون حضورنا لإلدا    
. بني احلني واآلخر، مع العلم أن رئيس اإلدارة يعلم عنـه ويقـره            

 هل جيوز أخذ هذا املـال؟ وإذا كـان ال           جزاكم اهللا خرياً  أفيدونا  
جيوز، فكيف أعمل فيما استلمته من أموال يف السابق، مع العلـم            

  . )١(؟جزاكم اهللا خرياًأين قد تصرفت فيها 

ان الواقع ما ذكرت، فذلك منكر ال جيوز، بل هـو مـن             إذا ك : ج
اخليانة، والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إىل خزينة الدولة، فـإن مل         
تستطع، فعليك الصدقة به يف فقراء املسلمني، ويف املشاريع اخلريية، مـع            

والعزم الصادق أال تعود يف ذلك؛ ألنـه ال جيـوز            سبحانهالتوبة على اهللا    
ن يأخذ شيئاً من بيت مال املسلمني إال بالطرق الـشرعية الـيت             للمسلم أ 

  . واهللا ويل التوفيق. تعلمها الدولة وتقرها

                                                
  .٣١٢: ، ص٤حممد املسند، ج/ ع الشيخ ، من مج)فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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  حكم أخذ الموظف بدل
  ترحيل عائلته وهو لم يرحلهم

إذا كان من حقوق املوظف عند تعيينه، بـدل ترحيـل           : ٢٠٨س
ـ             ف عائلته من بلدته إىل مقر عمله، ومل يرحل عائلته حقيقة، بل زي

   )١(مستندات واستلم املبلغ، فهل ذلك جائز أم ال؟

هذا العمل ال جيوز يف الشرع املطهر؛ ألنه اكتساب للمـال مـن     : ج
طريق الكذب والتدليس، وما كان ذه املثابة فهو حمرم، جيـب إنكـاره             

  . رزق اهللا اجلميع العافية من ذلك. والتحذير منه

  حكم العمل في
  محل يقتضي حلق اللحية

إذا أردت أن أعمل بعمل يقتضي مين حلق اللحية، فماذا          : ٢٠٩س
   )٢(أعمل؟

إمنـا  ((:  يف احلـديث الـصحيح  صلى اهللا عليه وسلم  يقول النيب   : ج
  الطاعة 

                                                
  .٦ر، ونشر يف هذا اموع ج. ع/  سؤال مقدم من األخ )١(
  .٣٢٠: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٢(
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ال طاعـة ملخلـوق يف      ((: عليه الصالة والسالم  ويقول  . )١())يف املعروف 
  . )٢())معصية اخلالق

رط، وأبواب الـرزق    فعليك أن تتقي اهللا، وأن ال توافق على هذا الش         
: يقـول  سبحانه وتعاىل كثرية حبمد اهللا وليست مغلقة، بل مفتوحة، واهللا         

  . )٣(﴾ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجا﴿
وأي عمل يشترط فيه معصية اهللا فال توافق عليه سواء كان هذا العمل             

مس عمـالً  يف اجلندية أو يف غري ذلك من األعمال فاترك ذلك العمل، والت 
:  وال تتعاون على اإلمث والعدوان؛ ألن اهللا يقول        عز وجل آخر مبا أباحه اهللا     

، )٤(﴾وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثْـِم والْعـدوانِ      ﴿
  . نتمىن لك ولنا التوفيق بإذن اهللا

يف الدول اإلسالمية،   والواجب على والة األمور وعلى مجيع املسئولني        
  أن يتقوا اهللا، وأن ال يلزموا الناس مبا حرم اهللا 

                                                
، ٧١٤٥: ، بـرقم )السمع والطاعة لإلمام ما مل تكـن معـصية  (، باب )األحكام( رواه البخاري يف   )١(

  .١٨٤٠: ، برقم)وجوب طاعة األمراء يف غري معصية(، باب )اإلمارة(يف ومسلم 
 عز  -ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا       " : (، بلفظ )مسند العشرة املبشرين باجلنة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

، )اجلهـاد (، وذكره ابن أيب شيبة يف مصنفه يف ١٠٩٨: ، برقم)مسند علي بن أيب طالب  (، يف    ")-وجل  
  ، ص٢، ج٨٧٢: ، برقم)مسند الشهاب(، ويف ٢٩٤٥٢: ، برقم)يف إمام السرية يأمرهم باملعصية(باب 

 :٥٥.  
  .٢ سورة الطالق، اآلية )٣(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٤(
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عليهم، وأن حيكموا شريعة اهللا يف كل ما يأتونه ويـأمرون بـه؛ ألن اهللا               
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم         ﴿: سبحانهيقول  

، )١(﴾ِسِهم حرجا مما قَضيت ويـسلِّمواْ تـسِليما       ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُ    
أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمـن       ﴿ :سبحانه وتعاىل ويقول اهللا   

يا أَيها الَِّذين آمنـواْ     ﴿: جل وعال ويقول  . )٢(﴾اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ   
  و واْ اللّهٍء          أَِطيعـيِفي ش متعازنفَِإن ت ِر ِمنكُمِلي اَألمأُوولَ وسواْ الرأَِطيع

            ريخ ِم اآلِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدفَر
  . )٣(﴾وأَحسن تأِْويالً

الناس يـرد إىل اهللا     فالواجب طاعة اهللا ورسوله، وما أشكل من أمور         
ورسوله، فما ذكر اهللا يف كتابه الكرمي أو ما يف السنة املطهرة عن الرسول              

  .  وجب األخذ به وتنفيذهصلى اهللا عليه وسلم
هذا هو الواجب على املسئولني يف مسألة اللحى، ويف مسألة الربـا،            
ويف مسألة احلكم بني الناس، ويف مجيع األمور؛ عليهم أن حيكموا شـرع             
اهللا، وذلك واهللا هو طريق عزهم، وطريق جنام، وهو طريق سالمتهم يف            
الدنيا واآلخرة، ولن يبلغوا العز الكامل ورضـاء اهللا التـام، إال بطاعتـه              

  . نسأل اهللا لنا وهلم التوفيق ملا يرضيه. واتباع شريعته سبحانه وتعاىل
                                                

  .٦٥ سورة النساء، اآلية )١(
  .٥٠ سورة املائدة، اآلية )٢(
  .٥٩ سورة النساء، اآلية )٣(
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  البيع والعمل في مصانع
  الخمور من المنكرات العظيمة

 ما حكم املسلم الذي يبيع اخلمر أو املخـدرات؟ وهـل    :٢١٠س
نسميه مسلماً أم ال؟ وما حكم املسلم الذي يعمل يف مصنع اخلمر؟            

   )١(وهل جيب عليه ترك عمله إذا مل جيد سواه؟

بيع اخلمر وسائر احملرمات من املنكرات العظيمة، وهكذا العمـل          : ج
وتعاونواْ ﴿: عز وجل هللا  يف مصانع اخلمر من احملرمات واملنكرات؛ لقول ا       

، والشك أن بيع    )٢(﴾علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدوانِ       
  . اخلمر واملخدرات والدخان من التعاون على اإلمث والعدوان

وهكذا العمل يف مصانع اخلمر، من اإلعانة على اإلمث والعدوان، وقد           
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإنما الْخمر والْميِسر واَألنـصاب  ﴿:عز وجل قال اهللا   

ِإنما يِريد    *واَألزالَم ِرجس من عمِل الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ       
         اء ِفـي الْخـضغالْبةَ واودالْع كُمنيب وِقعطَانُ أَن ييـِسِر    الشيالْمـِر وم
  . )٣(﴾ويصدكُم عن ِذكِْر اللِّه وعِن الصالَِة فَهلْ أَنتم منتهونَ

                                                
  .٣٠٩: ، ص٤حممد املسند، ج/  من مجع الشيخ ،)فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(
  .٩١، ٩٠ سورة املائدة، اآليتان )٣(
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لعن اخلمر، وشارا،   (( أنه   صلى اهللا عليه وسلم   وصح عن رسول اهللا     
وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، واحملمولـة إليـه، وبائعهـا،          

 أنـه   عليه الصالة والـسالم   ح عنه أيضاً    ، وص )١())ومشتريها، وآكل مثنها  
إن على اهللا عهداً ملن مات وهو يشرب اخلمر، أن يسقيه من طينة             ((: قال

عصارة أهل النـار    ((: وما طينة اخلبال؟ قال   : يا رسول اهللا  : ، قيل ))اخلبال
  . )٢()) عرق أهل النار):أو قال(

قيامة فهو عاص وفاسق بذلك وناقص اإلميان، وهو يوم ال        : أما حكمه 
حتت مشيئة اهللا؛ إن شاء غفر له وعفا عنه، وإن شاء عاقبه إذا مات قبـل                

ِإنَّ اللّه الَ يغِفـر أَن    ﴿: سبحانهالتوبة عند أهل السنة واجلماعة؛ لقول اهللا        
  . )٣(﴾يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاء

فإنه يكفر بـذلك، وال  وهذا احلكم إذا مل يستحلها، أما إن استحلها،     
  يغسل، وال يصلى عليه إذا مات على استحالهلا عند 

                                                
، ٥٦٨٣: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمر    (، باقي   )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

، بـاب   )األشـربة (ابن ماجة يف    ، و ٣٦٧٤: ، برقم )العنب يعصر للخمر  (، باب   )األشربة(وأبو داود يف    
  .٣٣٨٠: ، برقم)لعنت اخلمر على عشرة أوجه(
  .٢٠٠٢: ، برقم)بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام(، باب )األشربة( رواه بنحوه مسلم يف )٢(
  .١١٦ سورة النساء، اآلية )٣(
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عليه الصالة   ولرسوله   عز وجل مجيع العلماء؛ ألنه بذلك يكون مكذباً هللا        
وهكذا احلكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا، أو غري ذلك            . والسالم

ة الرحم، وقتل النفس    من احملرمات امع عليها؛ كعقوق الوالدين، وقطيع      
  . بغري حق

أما من فعلها أو شيئاً منها وهو يعلم أا حرام، ويعلم أنه عاص هللا بذلك،        
يف اآلخرة، إذا مل     سبحانهفهذا ال يكون كافراً، بل هو فاسق حتت مشيئة اهللا           

  .  واهللا ويل التوفيق،يتب قبل املوت كما تقدم يف حكم شارب اخلمر

  حرف الطباخة والحالقة
  وصناعة األحذية والعمل في النظافة

  وغيرها ال حرج فيها

يعتقد بعض الناس أن هناك حرفاً غري شريفة، ويوخبـون          : ٢١١س
من يعمل فيها؛ كالطباخة واحلالقة وصناعة األحذيـة والعمـل يف           

هل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا االعتقـاد،         . النظافة وغريها 
والطبائع العربية؟ أفيـدونا    وهل مثل هذه اِحلرف ترفضها العادات       

  . )١(جزاكم اهللا خرياً

                                                
  .٢٩٩: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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ال نعلم حرجاً يف هذه احلرف وأشباهها من احلرف املباحـة، إذا            : ج
اتقى صاحبها ربه، ونصح، ومل يغش معامليه؛ لعموم األدلة الـشرعية يف            

:  ملا سئل أي الكسب أطيب؟ قـال       صلى اهللا عليه وسلم   ذلك؛ مثل قوله    
  .  رواه البزار وصححه احلاكم)١())بيع مربورعمل الرجل بيده وكل ((

ما أكل أحد طعاماً قط خرياً مـن أن         ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقوله  
رواه . )٢())يأكل من عمل يده، وكان نيب اهللا داود يأكل من عمل يـده            

  . البخاري يف صحيحه

وألن الناس يف حاجة إىل هذه احلرف وأشباهها، فتعطيلها والترته عنها           
  . سلمني، وحيوجهم إىل أن يقوم ا أعداؤهميضر امل

وعلى من يعمل يف النظافة، أن جيتهد يف سالمة بدنـه وثيابـه مـن               
  . واهللا ويل التوفيق. النجاسة، والعناية بتطهري ما أصابه منها

  ال يجوز تولي األذان باسم شخص آخر

  إين شاب مل أحصل على حفيظة نفوس، وأنا : ٢١٢س

                                                
  .١٦٨١٤: ، برقم)حديث رافع بن خديج(، )مسند الشاميني( رواه اإلمام أمحد يف )١(
  .٢٠٧٢: ، برقم)كسب الرجل وعمله بيده(، باب )البيوع( رواه البخاري يف )٢(
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أريد أن أكتبك يف األوقـاف      :  إمام املسجد  مؤذن مسجد، فقال يل   
لكي تستلم راتباً، فنكتب األذان باسم شخص ثان، واألذان لـك           

هل جيوز أخذ الراتب واألذان بغري امسي؟       . أنت مع استالم الراتب   
وهل هو زور أم ال؟ وإذا أخذت الراتب وهو زور، ماذا أعمل به؛             

   )١(أأتصدق به، أم ماذا أفعل به؟
 وزور وال جيوز، وعليك رد املال إىل األوقاف، فإن مل           هذا منكر : ج

يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء وحنوهم؛ ألنه مال أخذ بغري حق، ومل             
يتيسر صرفه إىل أهله؛ فوجب صرفه يف جهة بر؛ كـالفقراء، وإصـالح             

  . دورات املياه، وحنو ذلك
  على المسلم أن

  يؤدي األمانة وينصح في عمله

فني والعاملني ال يعطون عملـهم احلماسـة        بعض املوظ : ٢١٣س
الالزمة؛ فنجد بعضهم مير عليه عام فأكثر وهو ال يـأمر خبـري وال     

أنا مأذون من رئيـسي؛     : ينهى عن شر، ويتأخر عن العمل، ويقول      
فمن كانت هذه حاله، فهل عليه شـيء يف دينـه           . فال علي شيء  

  مادام على هذه احلالة؟ 

                                                
  .٣٠٧: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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  . )١(جزاكم اهللا خرياًأفتونا 

 سبحانه وتعاىل املشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن اهللا        : أوالً: ج
 :مصلى اهللا عليه وسـل    ملا مسع من اخلري، كما دل على ذلك قول الرسول           

عليـه  ، وقال   )٢())نضر اهللا امرأً مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسعها         ((
  .)٣())بلغوا عين ولو آية((: الصالة والسالم

فليبلغ الـشاهد الغائـب،     ((: الناس وذكرهم يقول  وكان إذا خطب    
  .)٤())فرب مبلّغ أوعى من سامع

فأنا أوصيكم مجيعاً أن تبلغوا ما مسعتم من اخلري عن بصرية وتثبـت؛             
فكل من مسع علماً وحفظه يبلغ أهل بيته وإخوانه وجمالسيه ما يرى فيـه              

فظـه؛  اخلري من ذلك، مع العناية بضبط ذلك، وعدم التكلم بـشيء مل حي          
  . حىت يكون من املتواصني باحلق، ومن الدعاة إىل اخلري

أما املوظفون الذين ال يؤدون أعماهلم أو ال ينصحون فيها، فقد مسعتم            
  أن من خصال اإلميان أداء األمانة ورعايتها، 

                                                
  .٣٢٣: ، ص٤حممد املسند، ج/ ع الشيخ ، من مج)فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
 رضي اهللا   -) حديث جبري بن مطعم    (– رضي اهللا عنهم     -) أول مسند املدنيني  ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

  .١٦٢٩٦: ، برقم-عنه
  .٣٤٦١: ، برقم)ما ذكر عن بين إسرائيل(، باب )أحاديث األنبياء( رواه البخاري يف )٣(
  .١٧٤١: ، برقم)اخلطبة أيام مىن(باب ، )احلج( رواه البخاري يف )٤(
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ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَـى        ﴿:سبحانه وتعاىل كما قال اهللا    
فاألمانة من أعظم خصال اإلميان، واخليانة من أعظم خـصال          . )١(﴾هِلهاأَ

والَِّذين هم ِلأَمانـاِتِهم    ﴿: يف وصف املؤمنني   سبحانهالنفاق، كما قال اهللا     
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تخونـواْ       ﴿ : سبحانه، وقال   )٢(﴾وعهِدِهم راعونَ 
ولَ وسالرو ونَاللّهلَمعت مأَنتو اِتكُمانواْ أَمونخ٣(﴾ت( .  

فالواجب على املوظف أن يؤدي األمانة بصدق وإخـالص، وعنايـة           
وحفظا للوقت؛ حىت تربأ الذمة، ويطيب الكسب، ويرضي ربه، وينـصح           

  . لدولته يف هذا األمر، أو للشركة اليت هو فيها، أو ألي جهة يعمل فيها

أن يتقي اهللا وأن يؤدي األمانة بغايـة        : ملوظفهذا هو الواجب على ا    
 :تعاىلاإلتقان وغاية النصح؛ يرجو ثواب اهللا وخيشى عقابه، ويعمل بقوله           

  .)٤(﴾ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَى أَهِلها﴿

عليـه  اخليانة يف األمانات، كما قال الـنيب        : ومن خصال أهل النفاق   
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف،      : آية املنافق ثالث  ((: لسالمالصالة وا 

   متفق عليه، فال )١())وإذا أؤمتن خان
                                                

  .٢٥٨ سورة النساء، اآلية )١(
  .٣٢ سورة املعارج، اآلية )٢(
  .٢٧ سورة األنفال، اآلية )٣(
  .٥٨ سورة النساء، اآلية )٤(
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جيوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق، بل جيب عليه أن يبتعد عن صـفام،    
وأن حيافظ على أمانته، وأن يؤدي عمله بغاية العناية، وحيفظ وقتـه ولـو           

فال يقعد عن العمل أو يتساهل فيـه،        تساهل رئيسه، ولو مل يأمره رئيسه،       
بل ينبغي أن جيتهد؛ حىت يكون خرياً من رئيسه يف أداء العمل والنصح يف              

  . األمانة، وحىت يكون قدوة حسنة لغريه

  الواجب على الموظف
  تسجيل وقت دخوله وخروجه

موظف يف إحدى الدوائر حيافظ على دوامه باسـتمرار،         : ٢١٤س
ور وقت حضوره الذي جاء فيـه،       فإذا دخل سجل يف دفتر احلض     

ولكن هناك جمموعة من زمالئه يسجلون أوقاتاً خاطئـة، فيحـضر         
أحدهم الساعة السابعة مثالً ويكتب السادسة والنـصف، أو مـا           
شابه ذلك، وبالتايل فإن هؤالء املوظفني املخادعني حيصلون علـى          

يف التوقيع، وحيرم منها هذا؛ بسبب       مميزات وأمور؛ بسبب تزويرهم   
أنه حىت إذا تأخر سجل تأخره، فهل يصح أن يفعل مثلـهم؟ ومـا            

  موقفه منهم؟ وما حكم فعل املدير الذي يتساهل يف 

                                                                                                                           
خـصال  (، بـاب  )اإلميان(، ومسلم يف   ٣٣: ، برقم )عالمة املنافق (، باب   )اإلميان( رواه البخاري يف     )١(

  .٥٩: ، برقم)املنافق
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هذه األمور؟ وهل تعارفهم على ذلك واعتيادهم على ذلك يبـيح           
   .)١(وجزاكم اهللا خرياًهذا الفعل؟ 

الواجب على كل مسلم أداء األمانة واحلذر من اخليانة يف العمل،           : ج
يف احلضور والغياب، ويف كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقـت            و

  . الذي دخل فيه، والوقت الذي خرج فيه؛ حىت يربئ ذمته

والواجب على املسئول عنهم أن ينصحهم، ويـوجههم إىل اخلـري،           
  . واهللا ويل التوفيق. وحيذرهم من اخليانة

  الواجب المحافظة على وقت الدوام

ملكرمة، حيث يستغرق مدة الـذهاب    أعمل خارج مكة ا   : ٢١٥س
بالسيارة مخساً وأربعني دقيقة أو ساعة، فأخرج بعـض األحيـان           
للذهاب إىل املستشفى أو حلاجة، وتنتهي حاجيت قبل اية الـدوام           
بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إىل العمل ال يستغرق بقائي فيـه إال            

عمـل،  نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى يف مكة املكرمة؛ أي ال أذهب لل          
   )٢(فما حكم ذلك؟

                                                
  .هـ١٤١٩ مجادى اآلخرة ١٨، يف ١٦٦٢: ، العدد)الدعوة( نشر يف جملة )١(
  .هـ٢٥/١٢/١٤١٨ سؤال موجه لسماحته، بعد كلمة ألقاها يف املسجد احلرام بتاريخ )٢(
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عليك أن جتاهد نفسك وتذهب إىل العمل حسب الطاقة؛ حـىت           : ج
تؤدي العمل كما جيب عليك، ونصف الساعة قد تقضي فيـه حاجـات             

  . كثرية، فعليك أن تؤدي العمل إذا كان خلروجك مسوغ شرعي

  ال يجوز االستنابة في
  إجراءات الفحوصات واالختبارات الوظيفية

ظف يف إحدى الدوائر احلكومية، وقـد أعطـوين         أنا مو : ٢١٦س
األوراق اخلاصة بالكشف الطيب، وقد أمتمت الفحوصات الطبيـة         
عدا النظر؛ فقد اختربه عين أحد األقارب، وقد مـضى علـي يف             

   )١(؟جزاكم اهللا خرياًاخلدمة عشر سنوات، أفيدوين ماذا أفعل 

العـني، كـأن    ال جيوز لك التدليس أو الغش يف العني أو يف غري            : ج
تستعمل أحداً ينوب عنك يف االختبار، وعليك بإخبار اجلهة عن ذلـك،            
وإن كنت قمت بالواجب، فاحلمد هللا عما مضى، ولكـن عليـك أن ال              

  . تعود إىل مثل هذا، وأن تستغفر اهللا عما حصل من الغش

  

                                                
  .٣٠١: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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  )السعي(حكم أخذ ما يسمى 

املستأجر حيدث يف مكاتب تأجري العقارات أخذ مبالغ من         : ٢١٧س
جاء شخص وطلب اسـتئجار     : بصفة سعي، وبصورة أوضح مثالً    

حمل أو شقة، وطلب مين إذا حققت له طلبه هذا يف إجياد احملـل أو             
الشقة، فإنه سوف يعطيين مبلغاً من املال خبالف مثن اإلجيار؛ بصفة           

أرجـو أن   . سعي، أو نظري حصوله على هذا احملل أو تلك الـشقة          
   )١(املال حالل أم حرام؟هل هذا : أعرف بوضوح

ال حرج يف ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن جتتهـد        : ج
يف التماس احملل املناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته يف            
ذلك، والتمست له املكان املناسب وساعدته يف االتفاق مع املالك علـى            

ن ال يكون هناك خيانة     أ: األجرة، فكل هذا ال بأس به إن شاء اهللا بشرط         
وال خديعة، بل على سبيل األمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت األمانـة            

 -يف التماس املطلوب من غري خداع وال ظلم ال له وال لصاحب العقـار               
  . إن شاء اهللافأنت على خري 

  

                                                
  ).نور على الدرب(برنامج  من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
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  حكم الهدية للمدير

هل من يتقرب ملديره بالكلمة الطيبة واهلديـة القيمـة،          : ٢١٨س
االحترام له وهو ال يرغب فيه، ويتمىن لو يستبدل بغـريه،           ويظهر  

   )١(فهل هذا من النفاق، علماً أن املدير يتصف بالصفات احلميدة؟
  . بسم اهللا، واحلمد هللا: ج

الواجب عليه أن ينصحه هللا، ويدعو له يف ظاهر الغيب أن يهديه اهللا،             
وضع؛ فقد تكـون    ويوفقه، ويترك عنه اهلدية، فال يهدي اهلدية يف هذا امل         

ولكن عليه بالنصح، والدعاء له يف سجوده وآخر صالته بأن يوفقه           . رشوة
. اهللا، ويعينه على أداء األمانة؛ فاملؤمن مرآة أخيه، وإياك والنفاق والرشوة          

السالم عليكم، كيف حالك؟ كيـف   : وأما الكالم الطيب فمطلوب، مثل    
  . أهلك؟ وغري ذلك

  من تولى أمراً فهو
  تحت يده من الموظفينمسئول عمن 

هل جيب على من توىل أمراً من األمور ومعه موظفـون           : ٢١٩س
  حتت سلطته، أن يأمر املقصر منهم يف الصالة 

                                                
  .٣١٧: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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: بأدائها، وهكذا غريها من أمور الشرع، وهل يدخل ذلك يف حـديث           
   )١(؟ ))كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته((

وظفني مبا أوجب اهللا    يلزم كل مسئول أن يأمر من حتت يده من امل         : ج
عليهم، كأداء الصالة يف اجلماعة، وأداء األمانة يف الوظيفة، وترك ما حرم            

  . اهللا عليهم من الغش واخليانة، وإيذاء املراجعني وظلمهم، وغري ذلك

كلكـم راع، وكلكـم     ((: صلى اهللا عليه وسلم   وهو داخل يف قوله     
حديث ابن عمر    أخرجه البخاري يف صحيحه من       )٢())مسئول عن رعيته  
  . رضي اهللا عنهما

  حكم االستئذان من العمل لحاجة ماسة

بعض املوظفني يتهرب من العمل لوجود مصاحل أخـرى         : ٢٢٠س
شخصية غري الوظيفة؛ فيستأذن من رئيسه وخيتلق األعذار، الـيت          
غالباً ما تكون مقنعة أو غري مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلـم بعـدم              

  صحتها، فهل يأمث على 
                                                

  .٣٢٠: ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
، بـاب  )العتق(، ويف ٢٤٠٩: ، برقم)العبد راٍع يف مال سيده(، باب )االستقراض( رواه البخاري يف  )٢(
، ومـسلم  ٨٥٥٢: ، برقم)العبد راع يف مال سيده    (، وباب   ٢٥٥٤: ، برقم )كراهية التطاول على الرقيق   (

  .١٨٢٩: ، برقم)فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر(، باب )اإلمارة(يف 
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   )١(افقته اإلذن للموظف؟مو
ال جيوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما، أن يوافق            : ج

على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضـرورة              
  . يف االستئذان حلاجة ماسة، واالستئذان ال يضر العمل فال بأس به

نه أا باطلة، فـإن     أما األعذار اليت يعرف أا باطلة، أو يغلب على ظ         
على رئيسه أن ال يأذن له وال يوافق عليه؛ ألن ذلك خيانة لألمانة، وعدم              

كلكـم راع   ((: عليه الصالة والسالم  نصح ملن ائتمنه وللمسلمني، يقول      
 :يقول سبحانه وتعاىل  ، وهذه أمانة، واهللا      )٢())وكلكم مسئول عن رعيته   

 اآليـة، ويقـول     )٣(﴾ اَألماناِت ِإلَى أَهِلهـا    ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ    ﴿
والَّـِذين هـم ِلأَمانـاِتِهم وعهـِدِهم        ﴿ :يف وصف املـؤمنني    سبحانه
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ الَ تخونـواْ اللّـه          ﴿ :سبحانه، ويقول   )٤(﴾راعونَ

عت مأَنتو اِتكُمانواْ أَمونختولَ وسالرونَو٥(﴾لَم( .  

                                                
هـ، ونـشر يف  ٢٧/٧/١٤١٢ سؤال طرح يف ختام حماضرة لسماحته مبسجد النور مبكة املكرمة، يف          )١(

٤٣٨: ، ص٩موع جهذا ا.  
، بـاب  )العتق(، ويف ٢٤٠٩: ، برقم)العبد راٍع يف مال سيده(، باب )االستقراض( رواه البخاري يف  )٢(
، ومـسلم  ٨٥٥٢: ، برقم)العبد راع يف مال سيده    (، وباب   ٢٥٥٤: ، برقم )كراهية التطاول على الرقيق   (

  .١٨٢٩: ، برقم)فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر(، باب )اإلمارة(يف 
  .٥٨ سورة النساء، اآلية )٣(
  .٨ سورة املؤمنون، اآلية )٤(
  .٢٧ سورة األنفال، اآلية )٥(
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   ال يجوز تأجير األفالم السيئة-٢٢١

. س. ع/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكرم             
  . - سلمه اهللا -. ع. أ

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
فقد اطلعت على استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء           

  : هـ، املتضمن١٣/١/١٤٠٧، وتاريخ ٢٠٨: برقم
بأنك أنشئت نادياً للفيديو، وتقوم بتأجري أشرطة األفالم، وتـسأل          

  . عن ذلك
 ال  - كما وصـفت     -بأن األشرطة اليت تشتمل على فساد       : وأفيدك

جيوز شراؤها وال بيعها وال تأجريها، وكسبها حرام، وأما األفالم الطيبـة            
وفق اهللا اجلميع ملـا  .  حالل اخلالية من املنكرات واملساعدة عليها، فكسبها     

  . فيه رضاه
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  حكم الدروس الخصوصية

  : فضيلة الشيخ: ٢٢٢س

يتساءل بعض الطالب عن االستعانة ببعض املدرسـني لتدريـسهم         
وه مقابل مبلغ من املـال، علمـاً بـأن          خارج املدرسة فيما مل يفقه    

الطالب هو الذي يلح على املدرس يف ذلك؟ وهل خيتلف احلكـم            
إذا كان الطالب يدرس عند املدرس يف نفس املدرسة؟ وهل هـذا            

طلب العلم فريضة على كل     : "عليه الصالة والسالم  يتناىف مع قوله    
   )١(؟"مسلم

فة التدريس؛ يف أن    ال بأس أن يستعني الطالب باملدرس خارج غر       : ج
يعلمه ويفقهه يف املواد اليت يدرسها سواء كان املدرس هو الذي يدرسه أو             

  . مع مدرس آخر

إال إذا كانت التعليمات لدى املدرسة متنع من ذلك، فعلى الطالب أن            
يلتزم بالتعليمات اليت توجه إليه، أما إذا مل يكن هناك تعليمات متنع، فـال              

ساتذة يدرسونه ويعلمونه يف خارج أوقـات       مانع من أن يكون بعض األ     
  . الدراسة؛ يف بيته، أو يف املسجد، أو يف غري ذلك، ال حرج يف ذلك

                                                
  .٢٧٩ ص٨ نشر يف هذا اموع ج)١(
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  ال يجوز االحتيال
  لدخول مسابقة الوظائف

إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد تـوفرت فيهمـا        : ٢٢٣س
شروط القبول، واخترب أحدمها عن اآلخر، فهل حيل ذلك إذا كان           

   )١(لقيام بالعمل؟ وهل يباح له الراتب؟يستطيع ا

ال جيوز مثل هذا العمل ملا فيه من الكذب والتدليس، وفتح أبواب            : ج
جترئ غري األكفاء على األعمال بوسائل الكذب واالحتيال علـى مـا ال             

  . يباح له

  حكم تزوير الشهادة ألجل الوظيفة

قيام إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة، وهو يستطيع ال        : ٢٢٤س
بعملها والنجاح يف املسابقة، ولكن ليس لديه شهادة ختوله الدخول          
فيها، فهل جيوز له تزييف شهادة الدخول يف املسابقة؟ وإذا جنـح،            

   )٢(فهل جيوز له الراتب أم ال؟

                                                
  .٤٠٢ ص٦ر، ونشر يف هذا اموع ج. ع/  سؤال مقدم لسماحته من األخ )١(
 ٦ه يف هذا امـوع ج هـ، وقد سبق نشر ٩/٨/١٣٨٢ر، بتاريخ   . ع/  استفتاء مقدم لسماحته من      )٢(
  . ٤٠١ص
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الذي يظهر يل من الشرع املطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل           : ج
يق الكذب والتلبيس، وذلـك     هذا العمل؛ ألنه توصل إىل الوظائف من طر       

من احملرمات املنكرة، ومما يفتح أبواباً من الشر وطرقاً مـن التلبـيس، وال          
شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف، أن يتحروا األكفـاء             

  . واألمناء حسب اإلمكان

  استقدام الكافر للعمل

على جـواز اسـتقدام      )١(هل يستدل باحلديث السابق   : ٢٢٥س
   )٢( الكافر؟اخلادم

  هذا قبل األمر بإخراجهم من اجلزيرة، والرسول : ج

                                                
أنه قد كـان عنـد   " :  يرجع للسؤال وجوابه يف اجلزء الثالث عشر من هذا اموع، ونص احلديث        )١(

 - صلى اهللا عليـه وسـلم        - خادم يهودي فمرض فذهب إليه النيب        - صلى اهللا عليه وسلم      -النيب  
: ، فنظر اليهودي إىل أبويه، فقاال لـه       "هللا  قل أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول ا          : يعوده، وقال 

. "احلمد هللا الذي أنقذه يب من النـار    : " - صلى اهللا عليه وسلم      -أطع أبا القاسم، فقاهلا، فقال النيب       
: ، بـرقم  )مسند أنـس بـن مالـك      (،  )باقي مسند املكثرين من الصحابة    (احلديث رواه اإلمام أمحد يف      

  . ١٣٥٦: ، برقم)إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه؟(ب ، با)اجلنائز(، والبخاري يف ١٢٩٦٢
  ).شقراء( سؤال مقدم لسماحته، من ضمن األسئلة املنشورة يف كتاب )٢(
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صلى اهللا عليه وسلم أمر يف آخر حياته بإخراجهم من اجلزيرة، وأوصـى             
  . بذلك؛ فال جيوز استقدامهم إليها

  حكم عمل الرجل مع المرأة

أنا موظف يف صيدلية، وقد جعل صاحب احملل الرئيـسة          : ٢٢٦س
   )١(صحونين؟علينا امرأة، فبماذا تن

ننصحك بأن ال تبقى يف هذه الصيدلية، واحذر، واحبث عن عمل           : ج
ومن يتِق اللَّه يجعـل لَّـه       ﴿ :يقول سبحانهآخر، وأبشر باخلري؛ ألن اهللا      

  . )٢(﴾ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب. مخرجا

جـالً  وإن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حىت يعني رئيـساً ر           
وفق . )٣())الدين النصيحة ((: صلى اهللا عليه وسلم   فافعل ذلك؛ لقول النيب     

  . اهللا اجلميع

  
                                                

 سؤال وجه إىل مساحته، بعد احملاضرة اليت ألقاها يف مسجد مسو األمري متعب بن عبد العزيـز جبـدة                    )١(
  .٩هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٣/٦/١٤١٦ يف) - القرآن الكرمي -الوصية بكتاب اهللا : (بعنوان

  .٣، ٢ سورة الطالق، اآليتان )٢(
، )اإلميان(، ومسلم يف    ١٦٤٩٩: ، برقم )حديث متيم الداري  (،  )مسند الشاميني ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(

  .٥٥: ، برقم)بيان أن الدين النصيحة(باب 
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  عبادة العامل في البنك صحيحة

موظف مسلم يعمل يف البنوك اليت تتعامل يف الربا، ولـه           : ٢٢٧س
مرتب يقبضه شهرياً، فهل يف هذا املرتب الذي يقبضه دخله مـن            

يه؟ وألن هذا املوظـف يكتـب يف    الربا شيء؟ وهل أكله حرام عل     
   )١(البنك، فهل جتوز صالته وصيامه؟

وأما حكم مرتبه، فقد صـدر      ،  صالته صحيحة، وكذلك صيامه   : ج
  : فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، هذا نصها

أكثر املعامالت يف البنوك املصرفية احلالية يشتمل على الربـا، وهـو            
 صلى اهللا عليه وسلم   لسنة وإمجاع األمة، وقد حكم النيب       حرام بالكتاب وا  

بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك،              
كان شريكاً آلكله وموكله يف اللعنة والطرد من رمحة اهللا؛ ففي صـحيح             

لعن رسول اهللا صلى اهللا     (( : رضي اهللا عنه  مسلم وغريه، من حديث جابر      
  م عليه وسل

                                                
، بالكويـت ص  )عية إحياء التراث اإلسالميمج(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم( نشر يف كتاب  )١(

١٠٧. 
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  .  رواه مسلم)١())هم سواء: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال

أما الرواتب اليت قبضتها فهي حل لك إن كنـت جـاهالً بـاحلكم              
وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جـاءه        ﴿: سبحانهالشرعي؛ لقول اهللا    

     م فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم         لَِئـكفَأُو ادع نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا س
يمحق اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاِت واللّه      . أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ    

  .)٢(﴾الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم

رف أما إن كنت عاملاً بأن هذا العمل ال جيوز لك، فعليـك أن تـص              
مقابل ما قبضت من الرواتب يف املشاريع اخلريية ومواساة الفقـراء، مـع             

 ومن تاب إىل اهللا توبة نصوحاً قبل اهللا توبته، وغفـر          سبحانهالتوبة إىل اهللا    
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَـى اللَّـِه توبـةً           ﴿ :سبحانهسيئته، كما قال    

 يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجـِري        نصوحا عسى ربكُم أَن   
  ارها الْأَنِتهحا     ﴿ : تعاىلاآلية، وقال   . )٣(﴾ِمن تها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو

  .)٤(﴾الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ

  
                                                

  .١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )١(
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان )٢(
  .٨ سورة التحرمي، اآلية )٣(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٤(
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   إطالق حرية العقار-٢٢٨
  موافق للشرع والمصلحة العامة

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وأصـحابه،           
   )١(:ومن اهتدى داه، أما بعد

فقد اطلعت على الكلمة املنشورة يف الصفحة السادسة من جريدة الندوة،           
، فوجدا تتـضمن    )حرية العقار : (هـ بعنوان ٧/١١/١٤٠١الصادرة بتاريخ   

  . إخل..  عدة سنواتحتبيذ الكاتب تأجيل إطالق حرية العقار

ال شك أن هذه املسألة من املـسائل الـشرعية          : وباهللا التوفيق وأقول  
 حبكم اهللا القـاطع،     صلى اهللا عليه وسلم   العامة اليت قضى فيها رسول اهللا       

  . الذي ليس ألحد معه رأي وال اجتهاد وال استحسان

فالواجب على صاحب املقال وغريه تقوى اهللا، والـتعلم واالمتثـال           
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك      ﴿: تعاىلكم اهللا ورسوله، قال اهللا      حل

  ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي 

                                                
هـ، وجملـة   ١٤٠١، عام   ١٣، لسنة   ٥٢: لعددباملدينة املنورة، ا  ) جملة اجلامعة اإلسالمية  ( نشرت يف    )١(
، يف حمـرم    ٨١٨: ، العـدد  )الـدعوة (هـ، ويف جملة    ١٤٠٢السادس، عام   : ، العدد )البحوث اإلسالمية (

  .هـ١٤٠٢
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وما ﴿: عز وجل ، وقال   )١(﴾أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما     
   ِمنؤلَا مِمٍن وؤةُ          كَانَ ِلمرالِْخي مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَض

  . )٢(﴾ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مِبينا
إن ((:  يف خطبته يف حجة الـوداع      صلى اهللا عليه وسلم   وقد قال النيب    

رام، كحرمـة يـومكم هـذا يف    دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم ح 
فال حيل أخذ مال امرئ مسلم بأي وجه         .)٣())شهركم هذا يف بلدكم هذا    
  . من الوجوه إال حبق شرعي

أن تقييـد   : ومعلوم من قواعد الشرع املطهر لكل ذي علم وبـصرية         
حرية العقار بأجرة معينة أو نسبة معينة يعترب ظلماً ملالكه، وأخذاً ملاله بغري             

 للنصوص الشرعية، وخمالفة ألمر اهللا ورسوله، وحكماً بغري         حق، ومصادمة 
  . ما أنزل اهللا، واجتهاداً يف غري حمله

 هو العليم مبصاحل عباده، وبعواقب األمور كلـها،        سبحانه وتعاىل فاهللا  
وهو أحكم احلاكمني، وأرحم باخللق من أنفسهم؛ لذلك شرع هلم مـن            

 ما ذكره صاحب املقـال؛     أما. األحكام ما يصلحهم يف كل زمان ومكان      
  من املشاكل اليت يتوقع حصوهلا 

                                                
  .٦٥ سورة النساء، اآلية )١(
  .٣٦ سورة األحزاب، اآلية )٢(
القـسامة واحملـاربني    (  ، ومسلم يف  ١٧٣٩: ، برقم )اخلطبة أيام مىن  (، باب   )احلج( رواه البخاري يف     )٣(

  .١٦٧٩: ، برقم)تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال(، باب )والقصاص والديات
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بعد إطالق حرية العقار، فهذا استعجال لألمور قبل أواا، بل إن ذلك من            
الـشيطَانُ يِعـدكُم الْفَقْـر      ﴿: تعاىلإحياء الشيطان وتوهيمه، كما قال      

ـ   نةً مِفرغكُم مِعدي اللّهاء وشكُم ِبالْفَحرأْميو    اِسـعو اللّـهالً وفَـضو ه
ِليمتعاىل، وقال   )١(﴾ع :﴿     وـدع لَكُـم هطَاِن ِإنياِت الشطُوواْ خِبعتالَ تو
ِبنيـا الَ             . ملَـى اللّـِه مقُولُواْ عأَن تاء وشالْفَحوِء وِبالس كُمرأْما يمِإن

  . )٢(﴾تعلَمونَ

يف مجيـع   سـبحانه  يكون قوي الثقة بربـه   فالواجب على املسلم أن   
 أحواله وأموره، حسن الظن به، بعيداً عن التومهات والتوقعات اليت تثبطـه   
عن تنفيذ أمر اهللا والرضا حبكمه، وأن يعتقد اعتقاداً جازمـاً أن تطبيـق              
الشرع املطهر ال ينتج عنه إال كل خري يف العاجل واآلجل؛ بل إن الـشر               

  . ا أو اإلخالل بذلكوالضرر يف عدم تطبيقه
ولقد أحسن صاحب املقال املنشور يف الصفحة السادسة من جريـدة           

ما هي أبعاد حريـة     : (هـ بعنوان ١٤٠١/ ١١/١١، الصادرة يف    )عكاظ(
  . ؛ فجزاه اهللا خرياً وأكثر من أمثاله)هـ١٤٠٣إطالق العقار مع بداية عام 

ة إجيابيـة،   فإن الدوله وفقها اهللا سامهت يف حل أزمة العقار مـسامه          
  ظهرت آثارها لكل منصف 
                                                

  .٢٦٨ سورة البقرة، اآلية )١(
  .١٦٩، ١٦٨ سورة البقرة، االيتان )٢(
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وذلك بالعطاءات السخية من القروض ومنح األراضي، وشجعت علـى          
وقد استفاد الكثري من املواطنني من صندوق التنميـة         ،  توفري املباين السكنية  

العقارية وبنك التسليف، كما استفاد أيضاً الكثري من الشركات والتجـار           
سواق التجاريـة واملـشاريع الـسكنية؛       واملؤسسات يف بناء الفنادق واأل    

وبذلك احنلت األزمة وتوفرت املساكن واحملالت التجاريـة، واخنفـضت          
األجور بشكل ظاهر، بل إن كثرياً من املساكن واحملالت مقفـل بـسبب         

أما ما قد   ،  نزول أسعار البيع واإلجيار، وال ينكر ذلك إال جاهل أو مكابر          
. تأجر، فاحملاكم الشرعية كفيلـة حبلـها   يقع من املشاكل بني املؤجر واملس     

  . واحلمد هللا
أن إطالق حرية العقار هو األمر املتعني شـرعاً، وهـو      : وبذلك يعلم 

  . املوافق للمصلحة العامة والسياسة احلكيمة
فنسأل اهللا أن يوفق والة األمور لكل ما فيه رضاه وصالح عباده، وأن             

سك بشريعته، والثبات عليها،    يصلح أحوال املسلمني مجيعاً، ويرزقهم التم     
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه. إنه جواد كرمي

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  حكم العمل في البنوك الربوية
مـن مخـس    لقد قدمت إىل هذه الديار الطيبة منذ أكثر         : ٢٢٩س

لقد عانيت وتعبت غاية التعب أول األمر، ومل يكن عنـد           . سنوات
كفيلي أي عمل خيرجين مما أنا فيه من ضيق وحاجة للمال؛ لتـسري             

وحبثت عن   .به حيايت، وأنفق على أهل بييت من الوالدين واإلخوان        
عمل، وتنقلت يف أكثر من أربع مؤسسات جتارية، وأخرياً استقر يب           

املصارف هنا يف الرياض، وقد بذلت غاية جهـدي،         املقام يف أحد    
وأخلصت يف عملي حىت صرت حماسـباً يف احلـسابات اجلاريـة،           
فعلمت أن هذا املصرف يضع أكثر ماله يف بنوك داخـل اململكـة             
وخارجها بالفائدة الربوية، وهناك حسابات للعمالء تأتينا األوراق         

 وهي مـن بنـوك      املصرفية بتسجيل فائدة ربوية حلسابام طرفنا،     
أين يف غاية الضيق هلذا األمر، ومل يهدأ يل          تعاىلويعلم اهللا   . خارجية

بال منذ أن عرفت هذا األمر، علماً بأين قد تزوجـت وأحـضرت    
إىل ".. بولدين، وأنا طالب علم شـرعي        تعاىلزوجيت، ورزقين اهللا    

أنا أحب الفقه يف الدين، وأحضر ندوات العلم، وسوف         : " أن قال 
يف ضيق ويف حرج لو تركت هذا العمل، وسأتأخر يف الصرف           أقع  

  على أيب وأمي، فبايل مشغول من ذلك، وأنتظر من مساحتكم 
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   )١(.فتوى ذا
اهللا جل وعال أحل لعباده ما فيه جنام وقضاء حاجام، وحـرم            : ج

عليهم ما يضرهم؛ فليس العبد مضطراً إىل ما حرم اهللا عليه، بل عليـه أن               
  . ه يف طلب الرزق احلالليسعى جهد

 -والتوظف يف البنوك ال جيوز؛ ألنه إعانة هلم علـى اإلمث والعـدوان           
 فالواجب على املؤمن أن حيـذر    -سواء كان حماسباً أو كاتباً أو غري ذلك         

وتعـاونواْ  ﴿: سبحانه وتعاىل ذلك، وأن يبتعد عن البنوك؛ ألن اهللا يقول         
فالتعاون مـع   . )٢(﴾ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدوانِ    علَى الْرب والتقْوى والَ   

البنوك أو مع قطاع الطريق أو مع السراق، أو مـع الغـشاشني، أو مـع            
  . أصحاب الرشوة، كله تعاون على اإلمث والعدوان، فال جيوز

 فلك ما سلف، وما كان بعد       - أي قبل العلم     -وما قبضته قبل ذلك     
فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى      ﴿: ل وعال  اهللا ج  العلم فليس لك؛ لقول   

فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللِّه ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيهـا              
، فما قبضته سابقاً قبل أن تعلم فهو لـك، وأمـا بعـد أن               )٣(﴾خاِلدونَ

مما سلف،   سبحانهمل، وأن تتوب إىل اهللا      علمت، فعليك أن تترك هذا الع     
  وتبذل ما قبضته من طريق الربا وأنت عامل به يف جهة الرب 

                                                
  ). الربا وخطره: ( سؤال موجه إىل مساحته، بعد تعليقه على ندوة اجلامع الكبري بالرياض بعنوان)١(
  .٢ورة املائدة، اآلية  س)٢(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٣(
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واخلري؛ كالصدقة على الفقراء واملساكني، إىل غري ذلك، حىت تتخلص من هذا            
عليـه الـصالة    وقد صح عن رسول اهللا      ،  املال الذي جاءك بغري وجه شرعي     

 هـم   :، وقـال  "كله، وكاتبه، وشاهديه    وأنه لعن آكل الربا وم    ((: والسالم
ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه     ﴿: فالواجب على املؤمن أن حيذر من ذلك      . )١())سواء
  . )٣(﴾ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه ِمن أَمِرِه يسرا﴿ ،)٢(﴾مخرجا

فأنت إذا اتقيت اهللا يسر اهللا أمرك، ورزقك من حيـث ال حتتـسب،      
التمس أعمال أخرى ولو بأجر قليل؛ إذا كنت تأخذ من البنـك مخـسة    ف

 من  إن شاء اهللا  آالف أو ستة آالف، أو عشرة آالف شهرياً، فسوف جتد           
األعمال املباحة مبعاش يكفيك، ويبارك اهللا لك فيه، ولو ألفني أو ثالثة أو             

  . أربعة، ولو أقل من ذلك بكثري
صـلى اهللا  وضك، يقول الـنيب     أنت عليك أن تطلب احلالل، واهللا يع      

: أي الكسب أطيـب؟ قـال     :  يف احلديث الصحيح، ملا سئل     عليه وسلم 
ما أكـل أحـد   ((: ، وقال أيضاً)٤())عمل الرجل بيده، وكل بيع مربور    ((

طعاماً أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب اهللا داود كان يأكل من               
   .عليه الصالة والسالم )٥())عمل يده

                                                
   .١٥٩٨: ، برقم)ومؤكله لعن آكل الربا(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )١(
  .٢ سورة الطالق، اآلية )٢(
  .٤ سورة الطالق، اآلية )٣(
  .١٦٨١٤: ، برقم)رافع بن خديج(، حديث )مسند الشاميني( رواه اإلمام أمحد يف )٤(
  .٢٠٧٢: ، برقم)كسب الرجل وعمله بيده(، باب )البيوع(البخاري يف  رواه )٥(
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  العقار على البنوكحكم تأجير 

مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز املفيت العام وفقه اهللا ملا              
  . فيه إعالء كلمة اهللا

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

آمل من اهللا أن تصلكم هذه الرسالة وأنت يف أحسن حال ترضـي            
اهللا، مث آمل أن يكون جواب هذا السؤال منكم يـا مساحـة الـشيخ               

  . خصياً، وأن خيتم خبتمكم؛ ألمهية ذلك القصوى لديناش

هل جيوز تأجري عمارة، أو جزء منها إىل البنك العريب          : السؤال هو 
   )١(.أحسن اهللا إليكم، وجزاكم خرياًالوطين؟ 
  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

ية؛ ال جيوز التأجري على البنك العريب الوطين وال غريه من البنوك الربو           
عن ذلك   سبحانهملا يف ذلك من التعاون على اإلمث والعدوان، وقد ى اهللا            

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثْـِم       ﴿: عز وجل يف قوله   
 ِديدش ِإنَّ اللّه قُواْ اللّهاتاِن وودالْعو  

                                                
  . ش. ع. أ/  سؤال مقدم لسماحته من السائل )١(
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والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا       . ا يرضيه وفق اهللا اجلميع مل   . )١(﴾الِْعقَاِب
  وبركاته 

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
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  تأجير الدكان لبائع األشرطة الغنائية

هل جيوز للرجل أن يؤجر دكانـه إىل بـائع األشـرطة            : ٢٣١س
   )١(الغنائية وآالت اللهو؟

مله يف بيع ما حرم اهللا؛ مـن        ال جيوز تأجري الدكان على من يستع      : ج
آالت املالهي أو اخلمر أو الدخان أو حنو ذلك؛ ألن ذلك إعانة هلم علـى             

، )٢(﴾والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعـدوانِ ﴿: سبحانهما حرم اهللا، وقد قال  
أنه لعن اخلمـر، وشـارا      ((: صلى اهللا عليه وسلم   وصح عن رسول اهللا     
معتصرها وحاملها واحملمولة إليه، وبائعها ومـشتريها       وساقيها وعاصرها و  

  .)٣())وآكل مثنها

وما ذاك إال ألن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها، كلهم          
  . معينون على اإلمث والعدوان

                                                
، ويف كتـاب  ٤٢٤: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(
  .٤٥: بالكويت، ص) حياء التراث اإلسالميمجعية إ(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(
، ٥٦٨٣: ، بـرقم  )مسند عبد اهللا بن عمر    (، باقي   )مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(

، بـاب   )األشـربة (، وابن ماجة، يف     ٣٦٧٤: ، برقم )العنب يعصر للخمر  (، باب   )األشربة(وأبو داود يف    
  . ٣٣٨٠: ، برقم)مر على عشرة أوجهلعنت اخل(
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   رد على الدعوة للعمل في البنوك- ٢٣٢

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمـتقني، وال عـدوان إال علـى             
ني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسـلم،           الظامل
   )١(:أما بعد

فقد اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من إعالنات مـن بعـض             
  . البنوك، عن إتاحة الفرصة للشباب للتوظف فيها، ودعوم إىل ذلك

وذه املناسبة، فإين أنصح الشباب بعدم االستجابة هلـذه الـدعوى،           
  . وظف يف هذه البنوك؛ ملا فيه من التعاون على اإلمث والعدوانوالتقدم للت

وأنصح الصحف بعدم نشر مثل هذه اإلعالنات، وأنـصح القـائمني       
على البنوك من املسلمني أن جيتهدوا يف حتويلها إىل بنوك إسـالمية، وأن             

منـواْ  يا أَيها الَِّذين آ   ﴿: تعاىلحيذروا الربا جبميع أنواعه؛ عمالً بقول اهللا        
         ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ    . اتلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم

  اآلية، وحذراً . )٢(﴾ِبحرٍب من اللِّه ورسوِلِه

                                                
  .هـ٩/٢/١٤١٤، يف ١ / ٣١٢:  صدرت من مكتب مساحته برقم)١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٢(
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صـلى اهللا عليـه      فقد ثبت عنه     صلى اهللا عليه وسلم   من لعنة رسول اهللا     
هـم  : كل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقـال      أنه لعن آ  ((: وسلم
  . )١())سواء

وما ذاك إال أن شأن الربا عظيم، والتعامل به من كبائر الذنوب الـيت              
جتعل صاحبها على خطر عظيم، وتوجب العقوبة يف الدنيا، وشدة العقاب           
يف اآلخرة، إال من رحم اهللا؛ ألنه حماربة هللا ولرسوله، وال شيء أعظم من              

  . بة اهللا ورسوله، ما مل تغسل بتوبة صادقة، وعزم على ترك هذا العملحمار

وفق اهللا املسلمني مجيعاً لكل ما فيه رضاه وصالح عباده؛ إنه مسيـع             
  .قريب، وصلى اهللا على حممد، وعلى آله وصحبه وسلم

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء
  اإلفتاءوإدارة البحوث العلمية و

                                                
  .١٩٥٨: ، برقم)ومؤكله لعن آكل الربا(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )١(
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  حكم أخذ األجرة على العمل المحرم

هل الرواتب اليت يستلمها موظفو البنوك بـصفة عامـة          : ٢٣٣س
حالل أم حرام؛ حيث إنين مسعت أا حرام ألن البنـوك تتعامـل             

   )١(أرجو إفاديت؛ حيث إنين أريد العمل يف أحد البنوك؟. بالربا

؛ ألن يف ذلـك إعانـة      ال جيوز العمل يف البنوك اليت تتعامل بالربا       : ج
وتعـاونواْ علَـى الْـرب      ﴿: سبحانه وتعاىل على اإلمث والعدوان، وقد قال      

             ـِديدش ِإنَّ اللّـه قُواْ اللّهاتاِن وودالْعلَى اِإلثِْم وواْ عناوعالَ تى وقْوالتو
 آكل  أنه لعن ((: صلى اهللا عليه وسلم   ، وصح عن رسول اهللا      )٢(﴾الِْعقَاِب
أخرجه مسلم يف   . )٣())هم سواء :  وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال    الربا،

  . صحيحه

                                                
، ويف كتـاب  ٤٠٣: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(
، ويف كتـاب    ٥٦: بالكويت، ص ) مجعية إحياء التراث اإلسالمية   (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   (
  .١٤٢: ، ص١، ج)الدعوة(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(
  .١٩٥٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(
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  حكم العمل في البنوك الربوية

كنت يف مصر أعمل يف أحد البنوك التابعة للحكومـة،          : ٢٣٤س
ومهمة هذا البنك إقراض الزراع وغريهم بشروط ميـسرة، ملـدة         

لـسلف  تتراوح من عدة شهور إىل سـنوات، وتـصرف هـذه ا           
والقروض العينية والنقدية نظري فوائد وغرامات تـأخري، حيـددها          

أو أكثر  % ٧أو  % ٣البنك عند صرف السلف والقروض؛ مثل       
من ذلك زيادة على أصل القرض، وعندما حيـل موعـد سـداد             
القرض، يسترد البنك أصل القرض زائداً الفوائد والغرامات نقداً،         

  . ري زيادة عن السداد يف امليعادوإذا تأخر العميل مقابل كل يوم تأخ
مجلة الفوائد على القـروض،     : وعليه، فإن إيرادات هذا البنك هي     

وغرامات التأخري ملن مل يلتزم بالسداد يف املواعيد احملددة، ومـن هـذه            
  . اإليرادات تصرف مرتبات املوظفني يف البنك

ومنذ أكثر من عشرين عاماً وأنا أعمل يف هذا البنك، تزوجت من            
راتب البنك، وأتعيش منه، وأريب أوالدي وأتصدق، ولـيس يل عمـل            

   )١(آخر، فما حكم الشرع يف ذلك؟

                                                
، ويف كتـاب  ٤٠٢: ، ص٢حممـد املـسند، ج  /  من مجع الشيخ ،)فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(
  .٥٢: بالكويت، ص) مجعية إحياء التراث اإلسالمية(، من نشر )فتاوى البيوع يف اإلسالم(
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عمل هذا البنك بأخذه الفوائد األساسية والفوائد األخـرى مـن       : ج
أجل التأخري كلها ربا، وال جيوز العمل يف مثل هذا البنك؛ ألن العمل فيه              

وتعاونواْ علَى  ﴿: سبحانه وتعاىل من التعاون على اإلمث والعدوان، وقد قال        
            ِديدش ِإنَّ اللّه قُواْ اللّهاتاِن وودالْعلَى اِإلثِْم وواْ عناوعالَ تى وقْوالتو الْرب

صلى اهللا عليه   ويف الصحيح، عن جابر بن عبد اهللا، عن النيب          . )١(﴾الِْعقَاِب
هـم  : اتبه، وشاهديه، وقـال   أنه لعن آكل الربا، وموكله، وك     ((: وسلم
أما الرواتب اليت قبضتها فإا حل لك إن كنـت          . رواه مسلم . )٢())سواء

وأَحلَّ اللّه الْبيـع وحـرم      ﴿: سبحانهجاهالً باحلكم الشرعي؛ لقول اهللا      
لَى اللِّه ومن   الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِ           

 لَِئكفَأُو ادونَ     عاِلدا خِفيه ماِر هالن ابحِبـي       *أَصريا وبالْر اللّه قحمي
  . )٣(﴾الصدقَاِت واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم

أما إن كنت عاملاً بأن هذا العمل ال جيوز لك، فعليـك أن تـصرف               
لرواتب يف املشاريع اخلريية ومواساة الفقـراء، مـع         مقابل ما قبضت من ا    

   ومن تاب إىل اهللا توبة نصوحاً قبل اهللا سبحانه وتعاىلالتوبة إىل اهللا 

                                                
  .٢ سورة املائدة، اآلية )١(
  . ١٩٥٨: ، برقم)ومؤكله لعن آكل الربا(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
  .٢٧٦، ٢٧٥ سورة البقرة، اآليتان )٣(
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يا أَيها الَِّذين آمنوا توبـوا ِإلَـى   ﴿ : سبحانهتوبته وغفر سيئته، كما قال    
       ع كَفِّرأَن ي كُمبى رسا عوحصةً نبواٍت    اللَِّه تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُميس نكُم

   ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجا     ﴿: تعاىل، وقال   )١(﴾تها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو
  . )٢(﴾الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ

  حكم من تضطره الظروف
  للعمل في البنوك والمصارف

ـ      : ٢٣٥س روف للعمـل يف البنـوك      ما حكم من تـضطره الظ
واملصارف احمللية املوجودة يف اململكة؛ مثل البنك األهلي التجاري،         
وبنك الرياض، وبنك اجلزيرة، والبنك العريب الـوطين، وشـركة          
الراجحي للصرافة والتجارة، ومكتب الكعكي للصرافة، والبنـك        

   .السعودي األمريكي، وغري ذلك من البنوك احمللية
ح حسابات التوفري للعمالء، واملوظف يشغل وظيفـة        علماً بأا تفت  

كاتب حسابات، أو مدقق، أو مأمور سنترال، أو غري ذلك          : كتابية مثل 
وهذه البنوك يوجد ا مزايـا عديـدة جتـذب          . من الوظائف اإلدارية  
  بدل سكن ويعادل اثين عشر : املوظفني إليها؛ مثل

                                                
  .٨ سورة التحرمي، اآلية )١(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٢(



  

 - ٣٨٥ - 
 

ية السنة، فما احلكم يف      ا ألف ريال تقريباً أو أكثر ورواتب شهرين يف       
   )١(ذلك؟

صلى اهللا عليـه  العمل يف البنوك الربوية ال جيوز؛ ملا ثبت عن النيب     : ج
هـم  : "  الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقـال      لعن آكل (( : يف وسلم
أخرجه مسلم يف صحيحه، وملا يف ذلك من التعاون على اإلمث           . )٢())سواء

وتعاونواْ علَـى الْـرب والتقْـوى والَ        ﴿ :سبحانهوالعدوان، وقد قال اهللا     
  . )٣(﴾تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب

  

                                                
، بالكويـت،  )مجعية إحياء التراث اإلسـالمية (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   ( نشر يف كتاب     )١(
   .١٤١: ، ص١، ج)الدعوة(، ويف كتاب ٥٥: ص
  .١٩٥٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٢(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٣(
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   ال يجوز العمل-٢٣٦
  في البنوك ولو لسداد الدين

  إىل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا 

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعدال

م، وأنه مديون حنو مائة ألف ريـال       . ع. ع: أفيدك أنه يل ولد امسه    
يف زواج ويف سيارة يركبها، وأنه دخل يف البنك األهلي بعمل مراسـل             

إنه راتبه حـرام،    : براتب حنو ألف ومخسمائة ريال، ويقول بعض الناس       
دخل يف هذا البنك لضرورة الدين      حالل، واهللا يعلم أنه     : وناس يقولون 

   )١(.واهللا حيفظكمهذا . ومصاريف أهله، لذا نرجو اإلفادة حاالً عاجالً

  : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد: ج

  . ال جيوز العمل يف البنوك الربوية؛ كالبنك األهلي املذكور

ل والواجب على ابنك املذكور أن يدع العمل املذكور، ويلتمس العم         
  . يف جهات أخرى سليمة، يسر اهللا أمره، وأصلح حاله وحال كل مسلم

                                                
  .من السليل باململكة العربية السعودية. م. ع/  سؤال مقدم لسماحته من األخ )١(
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  حكم تزويج من يعمل في البنك

عامـاً،  ٢٧تقدم شاب خلطبة ابنيت البالغة مـن العمـر          : ٢٣٧س
وحصل بيننا توافق من مجيع النواحي، إال أن الشاب يعمل يف أحد            

د عمـالً   لو وج : البنوك الربوية، وعندما طلبنا منه ترك البنك قال       
آخر فإنه ليس لديه مانع، بشرط أن يكون قريباً من راتبه احلايل يف             
البنك، كما أن لديه أسرتني يصرف عليهما، كمـا أن عملـه يف             

أفتوين هل علـي إمث يف تـزويج هـذا          . يف البنك ) قسم الصرف (
   )١(الشخص؟

إذا كان حال اخلاطب ما ذكر، فالنصيحة أال يـزوج مـادام يف             : ج
  . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه. كورالعمل املذ

  العمل في البنوك ال يجوز والواجب التوبة

أنا أعمل يف أحد البنوك، فهل مرتيب من هـذا البنـك            : ٢٣٨س
حرام؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل، علماً بأنين أعمل يف هذا البنك من             
مدة مخس سنوات؟ وما حكم الرواتب اليت تقاضيتها يف هذه املدة، ومل            

  ر شيئاً، أوف
                                                

  . هـ٢١/٥/١٤١٨و، وأجاب عنه مساحته بتاريخ . م. ح/  سؤال مقدم لسماحته من األخ )١(
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. فهذه الرواتب إمنا أصرف ا على أوالدي، وأسدد ـا الـديون           
  . )١(جزاكم اهللا خرياًأفتوين يف ذلك 

  ممـا سـبق،    عز وجـل  عليك أن تدع ذلك، وأن تتوب إىل اهللا         : ج
  . وبعدما علمت احلمد هللا

 يف كتابـه    - جل وعال    -واملاضي نرجو أن يعفو اهللا عنه، كما قال         
جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمـره ِإلَـى            فَمن  ﴿: العظيم
  .، فمن جاءته املوعظة والبيان فانتهى وتاب، فله ما سلف)٢(﴾اللِّه

 فاحلاصل أنك فيما مضى أنك معذور ألجل اجلهل، والذي مـضى           
واهللا منك نسأل اهللا أن يعفو عنه، واملستقبل دعه، وال تعـد إىل الربـا،               

  . )٣(﴾والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن﴿: يقول

فعليك أن تدع الوظيفة اليت فيها إعانة علـى اإلمث والعـدوان، وأن             
  . تلتمس وظيفة سليمة ليس فيها إعانة على اإلمث والعدوان

  

                                                
  .هـ١٤١٧ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج )١(
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٣(
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  لعب الورق والشطرنج ال يجوز

؟ وما حكـم لعـب      – البلوت   –هل جيوز لعب الورق     : ٢٣٩س
   )١(الشطرنج، مع العلم أما ال يلهيان عن الصالة؟

ال جتوز هاتان اللعبتان وما أشبههما؛ لكوما من آالت اللـهو،           : ج
وملا فيهما من الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، وإضاعة األوقات يف غـري              
حق، وملا قد تفضي إليه من الشحناء والعداء، هذا إذا كانت هذه اللعبـة              

  . ليس فيها عوض

أما إن كان فيها عوض مايل، فإن التحرمي يكون أشد؛ ألـا بـذلك         
واهللا ويل  . تكون من أنواع القمار الذي ال شك يف حترميه، وال خالف فيه           

  . التوفيق

كثرياً ما نلعب مع بعض ذوي األموال الكثرية الـورق          : ٢٤٠س
حرام ومـن   ، فهل هذا    ) ريال ٢٠٠(البلوت والفائز منا يعطيه هؤالء      

   )٢(القمار؟

  . هذه اللعبة على الوجه املذكور حرام، ومن القمار: ج
                                                

  . ٤٣٧: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .هـ١٤١٧ حمرم ٧، يف ١٠٨٧٧: ، العدد)عكاظ(، ويف جريدة ٦ سبق نشره يف هذا اموع ج)٢(
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإنمـا      ﴿: سبحانهوالقمار هو امليسر املذكور يف قوله       
         وهِنبتطَاِن فَاجيِل الشمع نم سِرج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو رمالْخ

ِإنما يِريد الشيطَانُ أَن يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغـضاء           *علَّكُم تفِْلحونَ لَ
ِفي الْخمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللِّه وعِن الصالَِة فَهـلْ أَنـتم             

  . )١(﴾منتهونَ
ذه اللعبة وغريها من    فالواجب على كل مسلم أن يتقي اهللا، وحيذر ه        

أنواع القمار؛ ليفوز بالفالح وحسن العاقبة، والسالمة مما يترتب على هذه           
اللعبة من الشرور الكثرية املذكورة يف اآليتني، وإمنا جتوز املسابقة يف اإلبل            

ال سبق إال يف نصل أو      ((: واخليل والرمي؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم       
الرمي بالسهام، ومثله الرمي بالسالح     :  بالنصل واملراد .)٢())خف أو حافر  

  . واهللا ويل التوفيق. اخليل: وباحلافر. فاملراد به اإلبل: أما اخلف. احلديث
   )٣(ما هو حكم لعب الورق، والشطرنج، والكريم؟: ٢٤١س
حكم اللعب ذه األشياء املنع؛ لكوما من آالت اللهو الـصادة           : ج

هذا هو املعروف عند أهل العلم؛ ألا تشغل        عن ذكر اهللا وعن الصالة، و     
  وتلهي وتصد عن اخلري، وفيها مغالبة 

                                                
  .٩١، ٩٠ سورة املائدة، اآليتان )١(
، )اخليـل (، والنسائي يف ١٧٠٠: ، برقم)ما جاء يف الرهان والسبق(، باب )اجلهاد( رواه الترمذي يف    )٢(

  . ٣٥٨٥: ، برقم)السبق(باب 
  .٩٨ص ٨ نشر يف هذا اموع ج)٣(
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قد تفضي إىل شر عظيم بني الالعبني، وقد تشغلهم عن مـا أوجبـه اهللا               
  . عليهم

  حكم المالكمة ومصارعة
  الثيران والمصارعة الحرة

من حمافظة كفر الـشيخ يف      . ك. ع. ع. س/ من األخ   : ٢٤٢س
حكم اإلسالم يف املالكمة ومصارعة     : يسأل عن . صر العربية مجهورية م 

   )١(الثريان واملصارعة احلرة؟
املالكمة ومصارعة الثريان من احملرمات املنكرة؛ ملا يف املالكمة من          : ج

األضرار الكثرية واخلطر العظيم، وملا يف مصارعة الـثريان مـن تعـذيب             
يس فيها خطـر وال أذى وال       أما املصارعة احلرة؛ اليت ل    . للحيوان بغري حق  

صلى اهللا عليه   مصارعة النيب   ((: كشف للعورات، فال حرج فيها؛ حلديث     
، وألن  )٢())يد، فصرعه عليه الـصالة والـسالم       لركانة بن عبد يز    وسلم

  . األصل يف مثل هذا اإلباحة، إال ما حرمه الشرع املطهر
امل اإلسالمي   التابع لرابطة الع   )امع الفقهي اإلسالمي  (رت من   وقد صد 

  : قرار بتحرمي املالكمة ومصارعة الثريان ملا ذكرنا آنفاً، وهذا نصه

                                                
  .٤١١ ص٤، ويف هذا اموع ج)الة العربية( نشر يف )١(
  .٤٠٧٨: ، برقم)يف العمائم(، باب )اللباس( رواه أبو داود يف )٢(
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بشأن موضوع املالكمة واملصارعة احلرة ومصارعة      : القرار الثالث  
  :الثريان

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛ سيدنا ونبينا            
  : عدحممد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما ب

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسـالمي، يف دورتـه            
هـ، ١٤٠٨ صفر   ٢٤العاشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفترة من يوم السبت          

هـ، املوافـق   ١٤٠٨ صفر   ٢٨م، إىل يوم األربعاء     ١٩٨٧ أكتوبر   ١٧املوافق  
حلـرة؛ مـن    م، قد نظر يف موضوع املالكمة واملصارعة ا       ١٩٨٧ اكتوبر   ٢١

حيث عدمها رياضة بدنية جائزة، وكذا يف مصارعة الثريان املعتادة يف بعـض             
  البالد األجنبية، هل جتوز يف حكم اإلسالم أو ال جتوز؟ 

وبعد املداولة يف هذا الشأن من خمتلف جوانبه، والنتائج الـيت تـسفر             
ث عنها هذه األنواع اليت نسبت إىل الرياضة، وأصبحت تعرضها برامج الب          

  . التلفازي يف البالد اإلسالمية وغريها

 بتكليـف   -وبعد االطالع على الدراسات اليت قدمت يف هذا الشأن          
من جملس امع يف دورته السابقة من قبل األطباء ذوي االختصاص، وبعد            

  االطالع على اإلحصائيات اليت قدمها 
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ما يـشاهد   بعضهم؛ عما حدث فعالً يف العامل نتيجة ملمارسة املالكمة، و         
  : يف التلفزة من بعض مآسي املصارعة احلرة، قرر جملس امع ما يلي

  :املالكمة: أوالً

أن املالكمة املـذكورة الـيت أصـبحت    : يرى جملس امع باإلمجاع 
متارس فعالً يف حلبات الرياضة واملسابقة يف بالدنا اليوم، هي ممارسة حمرمة            

 أساس استباحة إيـذاء كـل مـن         يف الشريعة اإلسالمية؛ ألا تقوم على     
املتغالبني لآلخر إيذاء بالغاً يف جسمه، قد يصل به إىل العمـى أو التلـف               
احلاد أو املزمن يف املخ أو إىل الكسور البليغة، أو إىل املوت، دون مسئولية              
على الضارب، مع فرح اجلمهور املؤيد للمنتصر، واالبتهاج ملـا حـصل            

  . لآلخر من األذى
 :تعاىلم ومرفوض كلياً وجزئياً يف حكم اإلسالم؛ لقوله         وهو عمل حمر  

والَ تقْتلُـواْ   ﴿: تعـاىل ، وقولـه    )١(﴾والَ تلْقُواْ ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَةِ    ﴿
ال ((: صلى اهللا عليه وسلم   ، وقوله   )٢(﴾أَنفُسكُم ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُم رِحيما     

  .)٣())ضرر وال ضرار

                                                
  .١٩٥ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٩ سورة النساء، اآلية )٢(
، وابن ماجة   ٢٨٦٢: ، برقم )مسند عبد اهللا بن عباس    (، بداية   )مسند بين هاشم  ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(

  .٢٣٤١: ، برقم)من بىن يف حقه ما يضر جباره(، باب )األحكام(يف 
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: نص فقهاء الشريعة على من أباح دمه آلخر، فقال له         على ذلك، فقد    
  . ، أنه ال جيوز له قتله، ولو فعله كان مسئوالً ومستحقاً للعقاب)اقتلين(

وبناء على ذلك، يقرر امع أن هذه املالكمة ال جيـوز أن تـسمى              
رياضة بدنية، وال جتوز ممارستها؛ ألن مفهوم الرياضة يقوم على أسـاس            

اء أو ضرر، وجيب أن حتذف من برامج الرياضة احملليـة،           التمرين دون إيذ  
ومن املشاركات فيها يف املباريات العاملية، كما يقرر الس عدم جـواز            
عرضها يف الربامج التلفازية؛ كي ال تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وحتاول            

  . تقليده
  :املصارعة احلرة: ثانياً

ا كل من املتصارعني إيذاء اآلخـر  وأما املصارعة احلرة اليت يستبيح فيه 
واإلضرار به، فإن الس يرى فيها عمل مشااً متام املـشاة للمالكمـة             
املذكورة، وإن اختلفت الصورة؛ ألن مجيع احملاذير الشرعية اليت أشري إليها           
يف املالكمة موجودة يف املصارعة احلرة؛ اليت جترى على طريقة املبـارزة،            

وأما األنواع األخرى من املصارعة اليت متارس       . حرميوتأخذ حكمها يف الت   
حملض الرياضة البدنية، وال يستباح فيها اإليذاء، فإا جـائزة شـرعاً، وال            

  . يرى الس مانعاً منها
   :مصارعة الثريان: ثالثاً

  وأما مصارعة الثريان املعتادة يف بعض بالد العامل، 
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ام اإلنسان املدرب للسالح، فهـي      واليت تؤدي إىل قتل الثور برباعة استخد      
أيضاً حمرمة شرعاً يف حكم اإلسالم؛ ألا تؤدي إىل قتل احليوان تعذيباً مبا             
يغرس يف جسمه من سهام، وكثرياً ما تؤدي هذه املصارعة إىل أن يقتـل              

  . الثور مصارعه

وهذه املصارعة عمل وحشي يأباه الشرع اإلسالمي؛ الـذي يقـول           
دخلـت  ((:  يف احلديث الـصحيح    هللا عليه وسلم  صلى ا رسوله املصطفى   

امرأة النار يف هرة حبستها؛ فال هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، وال هي             
  .)١())تركتها تأكل من خشاش األرض

فإذا كان هذا احلبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة، فكيـف            
   !من يعذب الثور بالسالح حىت املوتحبال 

  :احليواناتالتحريش بني : رابعاً
ويقرر امع أيضاً حترمي ما يقع يف بعض البالد من التحـريش بـني              
احليوانات؛ كاجلمال، والكباش، والديكة، وغريها، حىت يقتل أو يـؤذي          

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه وصـحبه وسـلم            . بعضها بعضاً 
  . تسليماً كثرياً، واحلمد هللا رب العاملني

  
                                                

: ، بـرقم  ) احلـرم  مخس من الدواب فواسق يقـتلن يف      (، باب   )بدء اخللق ( رواه بنحوه البخاري يف      )١(
  . ٢٦١٩: ، برقم)يف سعة رمحة اهللا(، باب )التوبة(، ومسلم يف ٣٣١٨
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  محالت التجاريةحكم إعالن بعض ال - ٢٤٣
  تقديم الجوائز لمن يشتري من البضائع المعروضة

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآلـه وصـحبه، أمـا            
   )١(:بعد

فقد لوحظ قيام بعض املؤسسات واحملالت التجارية بنشر إعالنات يف          
الصحف وغريها، عن تقدمي جوائز ملن يشتري من بضائعهم املعروضة؛ مما           

بعض الناس على الشراء من هذا احملل دون غريه، أو يشتري سـلعاً             يغري  
  . ليس له فيها حاجة؛ طمعاً يف احلصول على إحدى هذه اجلوائز

  أمـوال وحيث إن هذا نوع من القمار احملرم شرعاً، واملؤدي إىل أكل    
الناس بالباطل، وملا فيه من اإلغراء، والتسبب يف ترويج سـلعته وإكـساد     

املماثلة ممن مل يقامر مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء          سلع اآلخرين   
على أن هذا العمل حمرم، واجلائزة اليت حتصل من طريقه حمرمة؛ لكوا من             

  . امليسر احملرم شرعاً؛ وهو القمار
فالواجب على أصحاب التجارة احلذر من هذه املقامرة، وليسعهم ما          

  : سبحانهيسع الناس، وقد قال اهللا 

                                                
 فتوى صدرت من مكتب مساحته، عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحـوث العلميـة والـدعوة                 )١(

 .هـ١٥/٧/١٤٠٢واإلرشاد، بتاريخ 
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﴿ةً             ياركُونَ ِتجاِطِل ِإالَّ أَن تِبالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُواْ أَمواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَي
ومن يفْعـلْ    *عن تراٍض منكُم والَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُم رِحيما 

    ن فوا فَسظُلْما وانودع ا       ذَِلكـِسريلَى اللِّه يع كَانَ ذَِلكا وارِليِه ن١(﴾ص( .
وهذه املقامرة ليست من التجارة اليت تباح بالتراضي، بل هي من امليسر الذي             
حرمه اهللا؛ ملا فيه من أكل املال بالباطل، وملا فيه من إيقاع الشحناء والعـداوة        

 الَِّذين آمنواْ ِإنما الْخمـر      يا أَيها ﴿: سبحانه وتعاىل بني الناس، كما قال اهللا      
       لَّكُـملَع وهِنبتطَاِن فَـاجيِل الشمع نم سِرج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو

ِإنما يِريد الشيطَانُ أَن يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاء ِفي الْخمِر             *تفِْلحونَ
يالْمونَوهنتم ملْ أَنتالَِة فَهِن الصعن ِذكِْر اللِّه وع كُمدصي٢(﴾ِسِر و( .  

واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا فيه رضاه، وصـالح أمـر             
. عباده، وأن يعيذنا مجيعاً من كل عمل خيالف شرعه، إنه جـواد كـرمي             

  .بهوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصح

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  .٣٠، ٢٩ سورة النساء، اآليتان )١(
  .٩١، ٩٠ سورة املائدة، اآليتان )٢(
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  حكم المشاركة في المسابقات
  التي تشترط إرفاق الكوبونات

  :  األردن، يقول يف سؤاله–من عمان . خ. م. س/ األخ : ٢٤٤س

 مسابقات  تطرح بعض االت واجلرائد اإلسالمية وغري اإلسالمية      
هادفة، تتضمن أسئلة متنوعة، وتتطلب إجابات صحيحة عنها من قبـل        
القُراء، وترتب عليها جوائز ومكافآت للمـشاركني الفـائزين فيهـا           

لكنها تشترط لذلك إرفاق اإلجابات مع كوبون أو قـسيمة          . بالقرعة
خاصة تقتطع من الة أو اجلريدة نفسها، مما يدفع املشارك ويـضطره            

إىل شراء الة للحصول على هذا الكوبون أو القسيمة، وقـد            ويلجئه
  . يفوز باجلائزة أو خيسر

فما هو احلكم الشرعي يف املشاركة يف مثل هذه املسابقات، املبنيـة    
على اشتراط إرفاق الكوبون مع اإلجابات املستلزم شراء الـة هلـذا            

ترب هـذا مـن امليـسر    الغرض ذاته أعين احتمال الفوز باجلائزة فهل يع   
أرجو  .وجزاكم اهللا خرياً كثرياً    )١(واليانصيب والقمار أم غريه، أم ماذا؟     

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. دعم اإلجابة بالدليل واملناقشة

                                                
  .هـ١٥/٢/١٤١٨، وأجاب عنه مساحته بتاريخ )للمجلة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته )١(
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هذه املعاملة من امليسر؛ وهو القمار؛ ألن املشارك فيها قد خيـسر            : ج
يها الَِّذين آمنـواْ ِإنمـا الْخمـر    يا أَ ﴿: عز وجل وال يفوز، وقد قال اهللا      

         لَّكُملَع وهِنبتطَاِن فَاجيِل الشمع نم سِرج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو
ِإنما يِريد الشيطَانُ أَن يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغـضاء ِفـي             *تفِْلحونَ
 ِر ومم             الْخـلْ أَنـتالَِة فَهـِن الـصعن ِذكِْر اللِّه وع كُمدصيِسِر ويالْم
وفق اهللا املسلمني للعمل بشريعته، واحلذر من كل ما ـى           . )١(﴾منتهونَ

  . عنه؛ إنه مسيع قريب
  السحب على السيارات

  بقسائم الشراء من القمار
ة أمـام  يف مدينتنا مجعية تعاونية قامـت بعـرض سـيار    : ٢٤٥س

مدخلها، حبيث من يشتري منها بضائع بالسعر العادي مبائة درهـم           
قيمتها عـشرة   " فأكثر، تصرف له جماناً قسيمة مرقمة مطبوعاً فيها         

، ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب احلـظ الـسعيد             "دراهم  
  : وسؤايل هو. بتلك السيارة املعروضة كما يقولون

ب بتلك القسيمة املـصروفة      ما حكم االشتراك يف هذا السح      -١
  بدون مقابل، وال خيسر املشترك شيئاً يف 

                                                
  .٩١، ٩٠ سورة املائدة، اآليتان )١(
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 حالة عدم الفوز؟ 
 ما حكم الشراء من تلك اجلمعية بغـرض احلـصول علـى             -٢

  القسيمة املذكورة؛ للتمكن من االشتراك يف القرعة؟ 
ومبا أن الناس هنا مبن فيهم املثقفون مترددون وحمتارون قبل هـذا            

احتكم اإلجابة على السؤالني، مرفقة مبا تيسر مـن         األمر، أرجو من مس   
 والـسالم  جزاكم اهللا خرياًالدليل؛ ليكون املسلمون على بينة يف دينهم        

  . )١(عليكم ورمحة اهللا وبركاته
هذه املعاملة تعترب من القمار؛ وهو امليـسر الـذي حرمـه اهللا،             : ج

اْ ِإنمـا الْخمـر والْميـِسر    يا أَيها الَِّذين آمنو﴿: تعاىلواملذكور يف قوله   
 واَألنصاب واَألزالَم ِرجس من عمِل الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ        

ِإنما يِريد الشيطَانُ أَن يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغـضاء ِفـي الْخمـِر              *
  ).٢(﴾م عن ِذكِْر اللِّه وعِن الصالَِة فَهلْ أَنتم منتهونَوالْميِسِر ويصدكُ

فالواجب على والة األمر وأهل العلم يف مدينتكم وغريها إنكار هذه           
املعاملة، والتحذير منها؛ ملا يف ذلك من خمالفة كتاب اهللا العزيز، وأكـل              

  .  على احلقرزق اهللا اجلميع اهلداية واالستقامة. أموال الناس بالباطل

                                                
  .٣٦٧: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
  .٩١، ٩٠ سورة املائدة، اآليتان )٢(
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  حكم تهريب الكتب واألشرطة

أنا من بلد ال أستطيع أن أدخل معي كتباً وأشـرطة إال            : ٢٤٦س
عن طريق التهريب، ودفع املال عن ذلك الْمهرب، ما حكم ذلك، مع             

  العلم أننا يف حاجة ماسة إىل الكتب واألشرطة؟
؛ وحلاجة   وأيضاً يوجد يف هذا البلد اإلسالمي مساكن تابعة للدولة        

الناس للسكن، اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي مل            
تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها، وهم اآلن مستقرون فيها           

   )١(بدون أي مضايقة من احلكومة؟
أما األشرطة والكتب النافعة، فال بأس من إدخاهلا إذا كانت طيبة           : ج

     ا، ويستفيدوا منها، هذا ال بأس به، ولـو         وسليمة إىل املسلمني لينتفعوا
بإعطاء املوظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبـة علـى              

  وأما  طريقة أهل السنة واجلماعة،

                                                
  .هـ١٤١٥جهة لسماحته يف حج عام  من ضمن األسئلة املو)١(

 باب الغصب
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البيوت اليت أعدا الدولة للسكن فال يـسكنها إال بـإذن الدولـة، وال              
 يسكنها بالرشوة ال جيوز إذا كانت الدولة أعدت مساكن ألناس معينـيني           
بشروط معينة، فال يسكنها إال إذا توفرت فيه الشروط، وال يتـساهل يف             

  . خيانة املوظفني

  

  ال يجوز إجراء المكالمات
  من السنترال دون علم أصحاب الشأن

أعرف قريباً يل يعمل بأحد أقسام السنترال، وحيـول يل          : ٢٤٧س
 بعض املكاملات الدولية دون علم أصحاا باان، فهل علـي يف هـذا            

   )١(العمل شيء، رغم أن أصحاب اهلاتف ناس مقتدرون؟

نـسأل اهللا   . هذا العمل ال جيوز إال بإذم، وهو خيانة من قريبك         : ج
  . لنا ولكم وله اهلداية

                                                
  .٣٠٤:  ، ص٤حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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   الشفعة في المرافق– ٢٤٨
  الخاصة وفيما ال تمكن قسمته من العقار

، وعلى  احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛ حممد          
   )١(:آله وصحبه، وبعد

فبناء على ما تقرر يف الدورة السابعة لس هيئة كبار العلماء، املنعقدة            
هـ؛ مـن  ١٣٩٥يف مدينة الطائف يف النصف األول من شهر شعبان عام         

إدراج مسألة الشفعة باملرافق اخلاصة يف جدول أعمال الدورة الثامنة، فقد           
دورة الس الثامنة، املنعقدة يف النـصف      جرى دراسة املسألة املذكورة يف      

  األول من شهر ربيع اآلخر يف مدينة الرياض، كما جرى دراسة 

                                                
  .٤٢٥: ، ص٢، ج)حممد املسند(، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(

  باب الشفعة
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  . مسألة الشفعة فيما مل متكن قسمته من العقار

وبعد االطالع على البحث املعد يف ذلك من قبـل اللجنـة الدائمـة     
عـضاء،  للبحوث العلمية واإلفتاء، وبعد تداول الرأي واملناقـشة مـن األ        

أن الشفعة تثبت بالشركة يف     : وتبادل وجهات النظر، قرر الس باألكثرية     
املرافق اخلاصة كالبئر والطريق واملسيل وحنوها، كما تثبت الشفعة فيما مل           
متكن قسمته من العقار؛ كالبيت واحلانوت الصغريين وحنومهـا؛ لعمـوم           

وهـو دفـع    األدلة يف ذلك، ولدخول ذلك حتت مناط األخذ بالشفعة،          
  . الضرر عن الشريك يف املبيع ويف حق املبيع

وألن النصوص الشرعية يف مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك          
صلى اهللا   أن النيب    رضي اهللا عنهما  ما رواه الترمذي بإسناده إىل ابن عباس        

  . )١())الشريك شفيع، والشفعة يف كل شيء((:  قالعليه وسلم

 أن  رضي اهللا عنهما  ده إىل جابر بن عبد اهللا       ويف رواية الطحاوي بإسنا   
: قـال احلـافظ   .   قضى بالشفعة يف كل شيء     صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

، وملا روى اإلمام أمحد واألربعة بإسـنادهم        "حديث جابر ال بأس بروايته    "
صلى اهللا عليـه  قال رسول اهللا :  قال رضي اهللا عنهما  إىل جابر بن عبد اهللا      

  اجلار أحق((: وسلم
                                                

  .١٣٧١: ، برقم)ما جاء يف أن الشريك شفيع(، باب )األحكام( رواه الترمذي يف )١(
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   )١())بشفعة جاره، ينتظر ا وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً

وملا روى البخاري يف صحيحه، وأبو داود والترمـذي يف سـننهما            
قضى رسـول اهللا    ((:  قال رضي اهللا عنهما  بإسنادهم إىل جابر بن عبد اهللا       

 بالشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعـت احلـدود            صلى اهللا عليه وسلم   
ر٢())فَت الطرق فال شفعةوص(.  

إعالم ( يف كتابه    رمحه اهللا ما ذكره ابن القيم     : ووجه االستدالل بذلك  
  ): املوقعني

إن اجلار املشترك مع غريه يف مرفق خاص مـا، مثـل أن يكـون                "
طريقهما واحداً، أو أن يشتركا يف شرب أو مسيل، أو حنو ذلـك مـن               

كلية، بل هو شريك جلاره يف بعض       املرافق اخلاصة، ال يعترب مقامساً مقامسة       
حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً مل تكن احلدود واقعة، بل بعضها            

  حاصل وبعضها 

                                                
ن ) - رضي اهللا عنـه  -مسند جابر بن عبد اهللا (، )مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف   )١(

، )األحكـام (، وابن ماجـة يف  ٣٥١٨: ، برقم)يف الشفعة(، باب )البيوع(، وأبو داود يف   ١٣٨٤١: برقم
  . ٢٤٩٤: ، برقم)الشفعة باجلوار(باب 

  .٢٢٥٧: ، برقم) فيما مل يقسمالشفعة(، باب )الشفعة( رواه البخاري يف )٢(
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. "منتف؛ إذ وقوع احلدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق           
  . أ هـ

  . وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم

   

  رئيس الدورة
  ن عبد اهللا بن بازعبد العزيز ب
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  حكم من أعطاه مورثه ماالً وسكت عنه

 سنة وترك يل ستة أطفال،      ٣٥أنا امرأة توىف زوجي منذ      : ٢٤٩س
وقد أعطتين الوالدة مبلغ من املال، ولكن مل حتدد يل هل هو من أجـل               
أوالدي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت املال عندي، وقد توفيـت              

 املال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي         أمي وأنا ال أعلم حكم    
   )١(.جزاكم اهللا خرياًأن أخرج منه زكاة أم أتصدق منه؟ أفيدوين 

إن كانت أعطتك إياه على سبيل اهلبة واملساعدة، فهو لك أنـت            : ج
فقط، إذا مل يكن هلا ذرية غريك فال بأس، أما إذا كانت أعطتـك إيـاه                

ورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا       وسكتت أمانة فعليك أن خترجيه لل     
مل يكن هلا إال أنت، فهو لك فرضاً ورداً إذا مل يكن هلا عصبة وال ذريـة                 

  . فهو لك فرضاً ورداً

  أما إن كان هلا ورثة، فلك نصيبك والباقي للورثة إن كان 
                                                

  .هـ١٤١٨ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج )١(

  باب الوديعة
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للذكر مثل حظ األنثيني، فإن كان معـك بنتـاً          معك إخوة، أنت وإياهم   
ت، لكم الثلثان والباقي للعـصبة، هـذا يرجـع فيـه            أخرى فقط أو بنا   

  . إن شاء اهللاللمحكمة يف بلدكم، وتعلمكم 

  حكم االستالف من
  المال المودع عند الشخص

وثق يب أهل اخلري؛ فجعلوين أميناً لصندوق تربعات لبناء         : ٢٥٠س
مدرسة ثانوية، وأثناء البناء احتجت للمبلغ املذكور لبنـاء بيـت           

  . خاص يب فأخذته

وقبل اية مشروع بناية املدرسة، قدمت املبلغ الذي عندي إىل          
إن هذا املال من سيدة حمـسنة ال  : "اللجنة اخلاصة باملدرسة، وقلت  

حتب ذكر امسها، ولكن احلقيقة هي أن املبلغ هو الذي يف ذمـيت،             
ولكين خجلت من إظهار احلقيقة، فهل علي إمث يف أخذ املبلغ، علماً            

   )١(.يرمحكم اهللالسبيل إىل التوبة؟ أفيدوين أنين سددته؟ وما 
  ال جيوز ملن اؤمتن على أي مال ألي مشروع أن : ج

                                                
: بالكويت، ص ) مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   ( نشر يف كتاب     )١(

، ويف كتـاب    ١٥٧: ، ص ٤حممـد املـسند، ج    / ، من مجع الـشيخ      )فتاوى إسالمية (، ويف كتاب    ٦٨
  .١٥٣: ، ص١، ج)الدعوة(



  

 - ٤١١ - 
 

  . يتصرف فيه لنفسه، بل جيب أن حيفظه ويصونه حىت يصرف يف مصرفه
وعليك التوبة إىل اهللا مما فعلت، ومن الكذب الذي أقـدمت عليـه             

 عليه؛ لقـول اهللا     بسبب خيانتك األمانة، ومن تاب توبة نصوحاً تاب اهللا        
، وقولـه   )١(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا        ﴿ : سبحانه
  . )٢(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ﴿: عز وجل

من الـذنوب،  هي املشتملة على الندم على ما سلف : والتوبة النصوح 
وتعظيماً له، والعزم الصادق علـى       سبحانهواإلقالع عنها؛ خوفاً من اهللا      

عدم العودة إليها، مع رد املظامل، إن كان عند التائب مظامل للنـاس يف دم             
  . أو مال أو عرض، أو استحالهلم منها

ومن كان ظلمه للناس من جهة الغيبة، وخشي إن أخربهم أن حيدث            
رر؟ مل خيربهم ودعا هلم، واستغفر هلم، وأظهر ما يعلم          ما هو أكرب من الض    

   .من حماسنهم يف األماكن اليت اغتام فيها يف مقابل إساءته هلم بالغيبة

  حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها

أودع عندي أحد األشخاص نقوداً، فاستفدت من هـذه     : ٢٥١س
  النقود واستثمرا، وعندما جاءين صاحب املال 

                                                
  .٨ سورة التحرمي، اآلية )١(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٢(
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، هل تصريف جائز    . له ماله كامالً، ومل أخربه مبا استفدته من ماله         رددت
   )١(أم ال؟

إذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إال بإذنـه،            : ج
وعليك أن حتفظها فيما حيفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغري إذنه فعليك             

 علـى   أن تستسمحه، فإن مسح، وإال فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معـه           
النصف أو غريه، والصلح جائز بني املسلمني، إال صلحاً حرم حـالالً أو             

  . أحل حراماً

  حكم اإليداع في البنوك الربوية بدون فائدة

قمت منذ فترة بفتح حساب جـاٍر يل بأحـد البنـوك،            : ٢٥٢س
واشترطت عدم احلصول على أية فوائد؛ أي أن املبالغ اليت أقـوم            

لدى البنك أي األمـوال حمفوظـة     ) ديعةكو(بإيداعها بالبنك، تعد    
هل : والذي أريد معرفته والتيقن منه؛ استرباًء لديين، وتطهرياً ملايل        

  هناك أي شبهة ربوية يف هذا احلساب، خصوصاً وأن البنك 

                                                
، ويف جريـدة    ٧: ، ص ٣حممـد املـسند، ج    / ، من مجع الـشيخ      )فتاوى إسالمية (كتاب    نشر يف  )١(
، مـن نـشر   )فتاوى البيوع يف اإلسالم (هـ، ويف كتاب    ١٩/١/١٤١٩، يف   ١٠٩١٧: ، العدد )الرياض(
  .١٥٣: ، ص١، ج)الدعوة(، ويف كتاب ٦٩: بالكويت، ص) ميمجعية إحياء التراث اإلسال(
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  يعطي قروضاً بفوائد، كما يعطي فوائد لبعض أنظمة احلسابات؟ 

يف اعتبار  فما هو حكم الشرع احلنيف يف حسايب هذا، واضعني          
فضيلتكم دورة رأس املال، والنظام املصريف املعمول به يف أنـشطة           

  أمثال هذه البنوك؟

وما هو حكم الشرع يف إيداع األموال يف البنوك اليت ا أنظمـة             
للمعامالت اإلسالمية؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم اهللا عنا خري اجلـزاء          

  . )١(.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 املال يف البنوك بدون فوائد ال مانع منه إذا دعت احلاجة إىل             وضع: ج
ذلك، وإن تيسر إيداعه عند غريها فهو أحوط وأحسن؛ عمالً بقول الـنيب    

عليـه  ، وقوله   )٢())دع ما يريبك إىل ما ال يريبك      (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 وفق. )٣())من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه      ((: الصالة والسالم 

  .اهللا اجلميع

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
، والنسائي  ٢٥١٨: ، برقم )ما جاء يف صفة أواين احلوض     (، باب منه    )صفة القيامة ( رواه الترمذي يف     )٢(

  .٥٧١١: ، برقم)احلث على ترك الشبهات(، باب )األشربة(يف 
، بـاب   )املساقاة(، ومسلم يف    ٥٢: ، برقم )فضل من استربأ لدينه   (، باب   )اإلميان( رواه البخاري يف     )٣(
  .١٥٩٩: ، برقم)أخذ احلالل وترك الشبهات(
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  حكم اإليداع في البنوك الربوية

الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها يف أحـد البنـوك؛           : ٢٥٣س
لقصد حفظها أمانة، ويزكيها إذا حال عليها احلول، فهل جيوز ذلك أم            

  . جزاكم اهللا خرياً أفيدونا )١(ال؟

يف ذلـك   ال جيوز التأمني يف البنوك الربوية ولو مل يأخذ فائدة؛ ملا            : ج
  . قد ى عن ذلك سبحانهمن إعانتها على اإلمث والعدوان، واهللا 

لكن إن اضطر إىل ذلك، ومل جيد ما حيفظ ماله فيه سـوى البنـوك               
وقَـد  ﴿: يقـول  سبحانه؛ للضرورة، واهللا    إن شاء اهللا  الربوية، فال حرج    

، ومىت وجد بنكـاً     )٢(﴾يِهفَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإالَّ ما اضطُِررتم ِإلَ        
إسالمياً أو حمالً أميناً، ليس فيه تعاون على اإلمث والعدوان يودع ماله فيـه،        

  . مل جيز له اإليداع يف البنك الربوى

  

                                                
، ويف كتـاب  ٣٩٧: ، ص٢حممـد املـسند، ج  / ، من مجع الشيخ  )فتاوى إسالمية (كتاب    نشر يف  )١(
  . هـ١٤٠٣ يف صفر ٨٧٢: ، العدد)الدعوة(، وجملة ٧: ، ص١ج) الدعوة(
  .١١٩ سورة األنعام، اآلية )٢(
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ما حكم اإلسالم فيمن يعملـون يف البنـوك، ومـن           : ٢٥٤س
   )١(يضعون األموال فيها دون أخذ فوائد ربوية؟

وك اليت تتعامل بالربا غري جائز؛ ألن ذلك        ال ريب أن العمل يف البن     : ج
: - سـبحانه وتعـاىل    -إعانة هلم على اإلمث والعدوان، وقـد قـال اهللا           

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُـواْ           ﴿
: صلى اهللا عليه وسـلم     النيب   ، وثبت عن  )٢(﴾اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَابِ    

. )٣())هم سـواء  : أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال       ((
  . أخرجه مسلم يف صحيحه

أما وضع املال يف البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية، فذلك من الربا            
  . احملرم بإمجاع العلماء

إذا كـان  أما وضعه بدون فائدة، فاألحوط تركه إال عند الـضرورة،   
البنك يتعامل بالربا؛ ألن وضع املال عنده ولو بدون فائدة، فيه إعانة لـه              
على أعماله الربوية؛ فيخشى على صاحبه أن يكون من مجلة املعينني على            

فالواجب احلذر مما حرم اهللا، والتمـاس       . وإن مل يرد ذلك   اإلمث والعدوان   
  وفق  الطرق السليمة حلفظ األموال وتصريفها،

                                                
  .٣٩٧: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية(كتاب   نشر يف)١(
  .٢ سورة املائدة، اآلية )٢(
  . ١٥٩٨: ، برقم)لعن آكل الربا ومؤكله(، باب )املساقاة( رواه مسلم يف )٣(



  

 - ٤١٦ - 
 

املسلمني ملا فيه سعادم وعزهم وجنام، ويسر هلم العمـل الـسريع            اهللا  
  . إلجياد بنوك إسالمية سليمة من أعمال الربا، إنه ويل ذلك والقادر عليه

ما احلكم الشرعي يف الذي يودع مالـه يف البنـوك وال            : ٢٥٥س
   )١(يأخذ فائدة؟

 بالفائـدة؛   ال جيوز اإليداع يف البنوك الربوية للفائدة، وال القرض        : ج
ألن ذلك من الربا الصريح، وال جيوز أيضاً اإليداع يف غري البنوك بالفائدة،             
وهكذا ال جيوز القرض من أي أحد بالفائدة، بل ذلك حمرم عند مجيع أهل              

، ويقول  )٢(﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا    ﴿: يقول سبحانهالعلم؛ ألن اهللا    
 : سـبحانه ، ويقـول  )٣(﴾لّه الْربا ويرِبي الصدقَاتِ  يمحق ال ﴿ : سبحانه
﴿             ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيي .

         متبِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَلَ فَِإن لَّم   وسؤر كُـم
: بعد هذا كلـه    سبحانه، مث يقول    )٤(﴾أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ تظْلَمونَ    

  وِإن كَانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإلَى ﴿

                                                
، بالكويت، ويف   )مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (، من نشر    )مفتاوى البيوع يف اإلسال   ( نشر يف كتاب     )١(

 .٣٩٤: ، ص٢حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية(كتاب 
  .٢٧٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
  .٢٧٦ سورة البقرة، اآلية )٣(
  .٢٧٩، ٢٧٨ سورة البقرة، اآليتان )٤(
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على أنه ال جيوز مطالبة املعـسر مبـا         : ينبه عباده بذلك  .  اآلية )١(﴾ميسرٍة
ن أجل اإلنظار، بـل جيـب       عليه من الدين، وال حتميله مزيداً من املال م        

إنظاره إىل امليسرة بدون أي زيادة؛ لعجزه عن التسديد، وذلك من رمحـة         
لعباده، ولطفه م، ومحايته هلم من الظلـم واجلـشع الـذي             سبحانهاهللا  

أما اإليداع يف البنوك بدون فائدة، فال حرج منـه إذا      . يضرهم وال ينفعهم  
  . اضطر املسلم إليه

  صارفحكم اإليداع في الم

يوجد لدي مال يف مؤسسة الراجحي للصرافة والتجارة        : ٢٥٦س
منذ ثالث سنوات، وأخاف أن هذا املبلغ يتعامل فيه بالربا، رغـم            

. أنين ال آخذ فائدة، وإذا وضعته يف مرتيل أخاف عليه من الـسرقة           
   )٢(أفيدوين ماذا أعمل أفادكم اهللا، وجزاكم اهللا خرياً؟

راجحي أو السبيعي، أو أمثاهلما ممن      ال حرج عليك يف مصرف ال     : ج
  ال يتعامل بالربا، وعليك إخراج 

                                                
  .٢٨٠ سورة البقرة، اآلية )١(
: بالكويت، ص ) مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (، من نشر    )وى البيوع يف اإلسالم   فتا( نشريف كتاب    )٢(

٥١.  
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الزكاة عن هذا املال املودع كلما حال عليه احلول، إذا كـان نـصاباً أو               
أما البنوك الربوية فال جيوز إيداع األموال فيها إال عنـد الـضرورة             ،  أكثر

لى الربـا   بدون أخذ فائدة؛ ألن وضعه فيها فيه شيء من التعاون معهم ع           
وإن كنت ال تقصد ذلك، لكن إذا دعت الضرورة إىل ذلك فال حرج يف              

وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم     ﴿: عز وجل وضع املال فيها بدون فائدة لقول اهللا        
   .)١(﴾علَيكُم ِإالَّ ما اضطُِررتم ِإلَيِه

قدم عليك إخراج زكاته كلما حال عليه احلول إذا كان نصاباً كما ت           
واألفضل لك وضع املال يف اليد األمينة اليت تنميه، وتتصرف فيه بـأنواع             
املعامالت الشرعية؛ كاملضاربة، والبيع إىل أجل من األملياء، أو مع الرهن           

  . أو الضمانات؛ حىت تستفيد من مالك وال يتعطل

  اإليداع في البنوك جائز عند الضرورة

  : يا، يقول يف سؤالهمن الالذقية بسور. ع. م. األخ أ: ٢٥٧س

عندي مبلغ من املال، وقد وضعته يف أحد البنوك حلفظـه أمانـة             
  هل جيوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم . لديهم

                                                
  .١١٩سورة األنعام، اآلية )١(
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   )١(.اهللا خرياً
ال جيوز اإليداع يف البنوك الربوية ولو مل تأخذ فائدة؛ ملا يف ذلـك   : ج

  . قد ى عن ذلك سبحانهمن إعانتها على اإلمث والعدوان، واهللا 
كن إذا اضطررت إىل ذلك ومل تأخذ فائدة، ومل جتد ما حتفظ مالك             ل

سـبحانه   للـضرورة، واهللا  إن شاء اهللافيه سوى البنوك الربوية، فال حرج   
وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَـيكُم ِإالَّ مـا اضـطُِررتم            ﴿: يقول وتعاىل
 أميناً ليس فيه تعـاون علـى   ومىت وجدت بنكاً إسالمياً أو حمالً . )٢(﴾ِإلَيِه

واهللا . اإلمث والعدوان تودع مالك فيه، مل جيز لك اإليداع يف البنوك الربوية           
  . ويل التوفيق

  حكم إيداع المال
  في البنوك في بالد الكفر

إننا يف بالد أهلها من غري املسلمني، وحنن يف هذه البالد           : ٢٥٨س
منا حفظه يف أحـد البنـوك   قد أنعم اهللا علينا بوفرة املال الذي يتطلب       

األمريكية، وحنن املسلمني نضع أموالنا يف هذه البنوك دون أخـذ أيـة             
  فوائد ربوية، وهم 

                                                
  .١٩: هـ، ص١٤١٣، شهر ربيع األول، عام )الة العربية( نشر يف )١(
  .١١٩ سورة األنعام، اآلية )٢(
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مسرورون بذلك، ويتهموننا بالغباء؛ ألننا نترك هلم أمواالً قد تعينـهم           
  . على نشر النصرانية بأموال املسلمني

 املـسلمني   ملاذا ال نستفيد من هذه الفوائد، ونعـني ـا         : وسؤايل
الفقراء، أو نبين ا مساجد ومدارس إسالمية؟ وهل يأمث املسلم إذا أخذ            

   )١(هذه الفوائد وصرفها يف سبيل اهللا؛ كالتربع للمجاهدين وخالفه؟

ال جيوز وضع األموال يف البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها           : ج
والعدوان، ولـو   ؛ ملا يف ذلك من إعانتهم على اإلمث         -مسلمني أو غريهم    

كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إىل ذلك للحفظ بدون فوائد فـال              
وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَـيكُم       ﴿: عز وجل  لقول اهللا    إن شاء اهللا  حرج  

  . )٢(﴾ِإالَّ ما اضطُِررتم ِإلَيِه

قـد  ألن الربا من أكرب الكبـائر، و       أما مع شرط الفائدة فاإلمث أكرب؛     
حرمه اهللا يف كتابه الكرمي، وعلى لسان رسوله األمني، وأخرب أنه ممحوق،            

ويف إمكان أصحاب األمـوال     . وأن من يتعاطاه فقد حارب اهللا ورسوله      
  اإلنفاق منها يف وجوه الرب واإلحسان، ويف

                                                
، ونشريف كتـاب    ٣٩٨: ، ص ٢، ج حممد املسند / ، من مجع الشيخ     )فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(
، ويف كتـاب    ٦٠: بالكويت، ص ) مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (، من نشر    )فتاوى البيوع يف اإلسالم   (
  .١٤٤: ، ص١، ج)الدعوة(
  .١١٩ سورة األنعام، اآلية )٢(
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مساعدة ااهدين، واهللا يأجرهم على ذلك وخيلفه عليهم، كمـا قـال             
قُونَ أَموالَهم ِباللَّيِل والنهاِر ِسرا وعالَِنيـةً فَلَهـم         الَِّذين ينفِ ﴿: سبحانه

 سبحانه، وقال   )١(﴾أَجرهم ِعند ربِهم والَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ        
 :﴿        اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهين شم ما أَنفَقْتمـ  )٢(﴾و م ، وهذا يع

  . الزكاة وغريها

ما نقص مـال    ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   وصح عن رسول اهللا     
من صدقة، وما زاد اهللا عبداً بعفو إال عزاً، ومـا تواضـع أحـد هللا إال                 

ما من يوم يـصبح     ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   ، وصح عنه    )٣())رفعه
أعط منفقـاً خلفـاً،   اللهم : أحدمها يقول : فيه الناس إال ويرتل فيه ملكان     

  . )٤())اللهم أعط ممسكاً تلفاً: والثاين يقول

واآليات واألحاديث يف فضل النفقة يف وجوه اخلري والـصدقة علـى            
  .ذوي احلاجة كثرية جداً

                                                
  .٢٧٤ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٣٩ سورة سبأ، اآلية )٢(
  .٢٥٨٨: ، برقم)استحباب العفو والتواضع(، باب )الرب والصلة واآلداب(سلم يف  رواه م)٣(
، ومسلم  ١٤٢٢: ، برقم )فأما من أعطى واتقى    : (- تعاىل   -قوله  (، باب   )الزكاة( رواه البخاري يف     )٤(

  . ١٠١٠: ، برقم)يف املنفق واملمسك(، باب )الزكاة(يف 
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لكن لو أخذ صاحب املال فائدة ربوية جهالً منه أو تساهالً مث هـداه              
لرب، ال يبقيها يف مالـه؛   اهللا إىل رشده، فإنه ينفقها يف وجوه اخلري وأعمال ا         

يمحق اللّه الْربا ويرِبي    ﴿: سبحانهألن الربا ميحق ما خالطه، كما قال اهللا         
  . )١(﴾الصدقَاِت

                                                
  .٢٧٦ سورة البقرة، اآلية )١(
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  حكم األراضي الميتة

قامت احلكومة احلالية يف إحدى الدول العربية بتوزيـع         : ٢٥٩س
 على أناس   األراضي امليتة، أخذا من أهل امللك األصلي، ووزعتها       
   )١(آخرين، نرجو من فضيلتكم بيان حكم اإلسالم يف ذلك؟

 حكم األراضي امليتة، فقـال      صلى اهللا عليه وسلم   قد بني الرسول    : ج
مـن  ((: ، وقـال )٢())من أحيا أرض ميتة فهي له ((: عليه الصالة والسالم  

فالواجب على احلكومـة يف      .)٣())عمر أرضاً ليست ألحد، فهو أحق ا      
  وغريها أن حتكم بلدكم 

                                                
  .سه من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف جمل)١(
، )- رضي اهللا عنهما     –مسند جابر بن عبد اهللا      (،  )مسند املكثرين من الصحابة   (رواه اإلمام أمحد يف     )٢(

  . ٣٠٧٣: ، برقم)يف إحياء املوات(، باب )اخلراج واإلمارة والفيئ(، وأبو داود يف ١٤٢٢٦: برقم
  .٢٣٣٥برقم ) أرضاً مواتاً من أحيا(، باب )املزارعة( رواه البخاري يف )٣(

  باب إحياء الموات
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بني الناس حبكم اإلسالم، وأن متنع الرعية من تعدي احلدود الشرعية؛           
فإذا كان هناك أراٍض ميتة مل حتيا، وجب على والة األمر تشجيع الرعيـة              

  . على عمارا، وتوزيعها بينهم بالعدل على حسب قدرم ورغبتهم
حيدد لـه   ومن استوىل على أرض ميتة ومل يعمرها، وجب أن ينذر و          

حد مناسب، فإن قام بعمارا يف املدة احملددة وإال نزعت منه، وسـلمت             
  . ملن يرغب يف عمارا ويقوى على ذلك

أما األراضي اململوكة فليس للحكومة وال لغريها انتزاعها من أهلـها           
إال برضاهم، أو بالعقود الشرعية من بيع أو إجارة أو عارية، أو مزارعـة،            

يا أَيها الَِّذين آمنواْ    ﴿: سبحانهعقود الشرعية؛ لقول اهللا     أو غري ذلك من ال    
             ـنكُماٍض مرن تةً عاركُونَ ِتجاِطِل ِإالَّ أَن تِبالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُواْ أَمالَ ت

  عـدوانا  ومن يفْعلْ ذَِلك  . والَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُم رِحيما       
عـز  ، وقال   )١(﴾وظُلْما فَسوف نصِليِه نارا وكَانَ ذَِلك علَى اللِّه يِسريا        

صـلى اهللا   وقال النيب   . )٢(﴾ومن يظِْلم منكُم نِذقْه عذَابا كَِبريا     ﴿: وجل
يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي        : سبحانهيقول اهللا   ((: عليه وسلم 

وصـح  .  أخرجه مسلم يف صحيحه    )٣()) حمرماً؛ فال تظاملوا   وجعلته بينكم 
   أنه صلى اهللا عليه وسلمعنه 

                                                
  .٣٠، ٢٩ سورة النساء، اآليتان )١(
  .١٩ سورة الفرقان، اآلية )٢(
  .٢٥٧٧: ، برقم)حترمي الظلم(، باب )الرب والصلة واآلداب( رواه مسلم يف )٣(
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إن دماءكم وأموالكم وأعراضـكم     ((: قال يف يوم النحر يف حجة الوداع      
   .)١())عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

ملـسلم  كل املسلم على ا   ((وقال عليه الصالة والسالم فيما صح عنه        
  .))حرام دمه ماله وعرضه

من ظلم شرباً من    ((:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   ويف الصحيحني عنه    
  .)٢())األرض طوقه اهللا إياه يوم القيامة من سبع أراضني

رضي وروى مسلم يف صحيحه، عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب            
اهللا من ذبح لغري    لعن  (( :صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : قال اهللا عنه 

لعن اهللا من غري منار     . لعن اهللا من آوى حمدثاً    . لعن اهللا من لعن والديه    . اهللا
  .)٣())األرض

أنـه مرامسهـا   : قال أهل العلم رمحهم اهللا يف تفـسري منـار األرض         
  وحدودها، فإذا كان من غري مراسيم األرض وحدودها 

                                                
القـسامة واحملـاربني    (، ومسلم يف    ١٧٣٩: ، برقم )خطبة أيام مىن  (، باب   )احلج( رواه البخاري يف     )١(

  . ١٦٧٩: ، برقم)ماء واألعراض واألموالحترمي الد(، باب )والقصاص والديات
  .٢٥٦٩٢: ، برقم)– رضي اهللا عنها -مسند عائشة (، باقي )مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف )٢(
  .١٩٧٨: ، برقم)ولعن فاعله - تعاىل -حترمي الذبح لغري اهللا (، باب )األضاحي( رواه مسلم يف )٣(
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صومة، وظلم بعض   يكون ملعوناً؛ ملا يترتب على عمله من الفتنة واخل        
فكيف مبن انتزع األراضي اململوكة من أهلها، وأعطاها غريهـم          . اجلريان

  بغري أمر شرعي؟ 

  . فنسأل اهللا العافية والسالمة من كل ما يغضبه وخيالف شرعه

واآليات واألحاديث يف وجوب احترام أموال املسلمني، واحلذر مـن          
  .  الكفايةالظلم كثرية جداً، ونرجو أن يكون فيما ذكرناه

 أن يصلح أحوال املسلمني وقادم، وأن يـردهم         سبحانهونسأل اهللا   
إليه رداً محيداً، وأن يوفقهم للتمسك بدينه، واحلكم بشريعته والتحـاكم           

والـسالم علـيكم    . إليها، واحلذر مما خالفها، إنه ويل ذلك والقادر عليه        
  . ورمحة اهللا وبركاته
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  باب اللقطة
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  ةاللقطة تعرف سنة كامل

وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها، وأنوي إن        : ٢٦٠س
وجدت صاحبها ومل يرض أن أعطيه قيمتها؛ ألنين وجدا وسـط           

   )١(مدينة كبرية، فهل علي إمث يف ذلك؟

الواجب عليك وعلى غريك ممن جيد لقطة ذات أمهية، تعريفها سنة           : ج
           سـلمها   كاملة يف جمامع الناس، كل شهر مرتني أو ثالثة، فـإن ع رفَـت

 صلى اهللا عليه وسلم   لصاحبها، وإن مل تعرف فهي له بعد السنة؛ ألن النيب           
  . أمر بذلك

إال أن تكون يف احلرمني، فليس له متلكها، بل جيب تعريفها دائماً حىت             
يعرف را، أو يسلمها للجهات املسئولة يف احلـرمني، حـىت حتفظهـا             

 ال حتل سـاقطتها إال    ((: يف مكة  صلى اهللا عليه وسلم   ملالكها؛ لقول النيب    
إين حرمت املدينة كمـا    ((: صلى اهللا عليه وسلم   ، ولقول النيب    )٢())ملعرف

  .)٣())حرم إبراهيم مكة

                                                
  ). الة العربية(، ويف ٨: ، ص٣حممد املسند، ج/  الشيخ ، من مجع)فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
، ومسلم يف   ")إال ملنشد   : ".... كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ     (، باب   )اللقطة( رواه البخاري يف     )٢(
  . ١٣٥٥: ، برقم)حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها(، باب )احلج(
  .١٣٦٢: ، برقم)فضل املدينة(، باب )احلج( رواه مسلم يف )٣(
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  . احلديث متفق على صحته
لكن إذا كانت اللقطة حقرية ال يهتم ا صاحبها؛ كاحلبل، وشـسع            

ن ينتفع ـا، أو     النعل، والنقود القليلة، فإنه ال جيب تعريفها، ولواجدها أ        
  . يتصدق ا على صاحبها

ويستثىن من ذلك ضالة اإلبل، وحنوها من احليوانات اليت متتنـع مـن             
صلى اهللا  صغار السباع كالذئب وحنوه، فإنه ال جيوز التقاطها؛ لقول النيب           

دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، تِرد املاء       ((:  ملن سأله عنها   عليه وسلم 
  . وباهللا التوفيق. متفق عليه. )١())يلقاها راوتأكل الشجر حىت 

  حكم اللقطة إذا لم تعرف

عثرت على مبلغ من الرياالت فأخذا وصرفتها، فمـاذا   : ٢٦١س
   )٢(علي اآلن؟

الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرفتها سنة كاملـة يف كـل            : ج
؟ وذلك  شهر مرتني أو ثالثاً؛ من له الدراهم اليت ضاعت يف املكان الفالين           

  يف جمامع الناس وحول أبواب 

                                                
إذا (، بـاب    )الصالة(، ويف   ٢٠٥: ، برقم )من حيدث يف الصالة   (، باب   )الطهارة( رواه أبو داود يف      )١(

  . ١٠٠٥: ، برقم)أحدث يف صالته
  .٨: ، ص٣حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )٢(
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اجلوامع أو يف األسواق، ومضى على تعريفك هلا سنة، فهي حالل لـك،             
ومىت جاء صاحبها وعرفها بالصفات اخلاصة، تعطيها إياه؛ ألـا عنـدك            

  . كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها إياه
أما إذا كنت مل تعرفها بل أكلتها وسكت، فعليك أن تتصدق ـا يف             

 الرب بالنية عن صاحبها؛ ألنك مل تأت بأسباب حلها، وهو التعريف،            وجوه
  .  واهللا ويل التوفيقعز وجلوسوف يصله ثواا بإذن هللا 

  حكم من أخذ حذاء
  بديالً لحذائه المفقود في الحرم

كلما ذهبت إىل احلرم لكي أسعى أو أطوف، أضع نعلي          : ٢٦٢س
ل جيوز يل أن ألبس     يف مكان من احلرم، وعندما أرجع ال أجدها، ه        

غريمها؛ أي نعل موجودة، أم أمشي حافياً على قدمي، وأنت تعرف           
حرارة األسفلت خارج احلرم مع العلم أنه يوجد نعال كـثرية يف             

   )١(احلرم ليست ألحد؟
عليك أن حتفظها يف حمل أمني، أو احفظها بيديك؛ طف ا واسع            : ج

انت نظيفة واحلمد هللا ولـو   األمر سهل، أو اسع فيها وطف ا، إذا ك        . ا
وال تفرط وال تأخذ نعال النـاس،  . طفت ا وسعيت ا وهي يف رجليك     

  مثل ما أنك ما حتب أن أحداً 
                                                

  . هـ١٤١٥ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج عام )١(
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يأخذ نعالك ال تأخذ نعال الناس، وإذا اضطررت إىل احلر؛ البس بعـض             
النعال املوجودة حىت خترج من احلرارة، مث البس نعـال جديـدة بعـدما              

نعال هذه إىل حملها، إذا كنت تظن أا ليـست ألحـد؛   تشتريها، مث رد ال   
احتياطاً ردها حمللها، حىت جيدها صاحبها، وإال اصرب على الرمضاء، وأبشر           

  .  حىت تصل إىل حملكإن شاء اهللاباخلري 

إذا خرج اإلنسان فلم جيد أحذيته يف احلرم، فهل جيوز له           : ٢٦٣س
   )١(خلالء؟أخذ غريها، مع العلم أا جتمع مث تلقى يف ا

ليس له أن يأخذ شيئاً من نعال الناس، إال إذا وجد نعلـني مـن               : ج
 جيوز لـه أخـذمها؛ ألن       هجنس نعليه ال يوجد معهما غريمها، فاألقرب أن       

  . الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه

  البد من تعريف
  الضالة في مجامع الناس سنة

عها عرت، وهلا سنة، وقد أخربت      سرحت غنمي ورجعت م   : ٢٦٤س
   )٢(عنها ومل يأت صاحبها، فما احلكم؟

                                                
  ).بلوغ املرام( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته بعد شرح درس )١(
  .هـ١٤٠٧ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج عام )٢(
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الواجب التعريف عنها؛ ليس بالكالم العادي مع اجلـريان، بـل           : ج
بالتعريف عنها يف جمامع الناس، من له العرت؟ من له العرت؟ يف اـامع، أو               

 على امليـاه    على املياه، أو عند اجلوامع يف البلد إذا كان يف البلد جوامع أو            
من له العرت؟ من له العرت؟ حىت جييـئ أحـد يـذكر         : اليت جيتمعون عليها  

  . صفاا، فإذا مضت سنة ومل تعرف، فهي للذي وجدها

ومىت جاء صاحبها ولو بعد سنتني أو بعد ثالث وعرفها، أداها إليـه،             
  . أو قيمتها إن كان قد باعها أو ماتت

  ال تعرف اللقطة في المسجد

 املساجد قد يوجد عندها أو بقرا بعض األشـياء          بعض: ٢٦٥س
العينية أو النقود، فاملكان املناسب الذي سقطت فيه إما دورة املياه           
أو شيء من هذا، فاإلعالن عنها هل يكتب يف املسجد أو حـول             

   )١(املسجد؟

من له كذا حول املسجد، وليس بـداخل        : يعرفها صاحبها بقوله  : ج
إخل، أو يكتـب ورقـة    ... ود؟ من له ذهـب؟    من له نق  : املسجد، فيقول 

  . ويعلقها خارج املسجد، أما داخل املسجد فال

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد لقائه بطلبة كلية الشريعة)١(
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   ال يحل لصاحب- ٢٦٦
  الحمام أخذ حمام غيره

. ع/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل حضرة األخ املكـرم              
  . سلمه اهللا. س. خ

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

: ملقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء بـرقم      فأشري إىل استفتائك ا   
 ويـأيت   ،بأن عندك محام  : هـ، املتضمن ١٠/٢/١٤٠٧، وتاريخ   ٥٩٣

   )١(إليه محام ليس لك، وتسأل هل حيل لك أخذها؟

وأفيدك بأنه ال حتل لك، بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتـسلمها أو             : ج
  . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه. مينعها عنك

  ليكم ورمحة اهللا وبركاته والسالم ع

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  
                                                

  .هـ٣/٣/١٤٠٧، يف ٢ / ٧٠٠: س، أجاب عنه مساحته برقم. خ. ع/  استفتاء مقدم من األخ )١(
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  يجب تعريف
  اللقطة حتى بعد التصرف بها

إنين منذ فترة طويلة كنت أرعى الغـنم،        : يقول السائل : ٢٦٧س
وجاء بني غنمنا عناق فذحبتها أنا وراٍع معي وأكلناها، مث حبثنا عن            

 ٢٥ مثنها فلم جنده ومثنها يف ذلك الوقت يصل إىل           صاحبها لنعطيه 
  . )١(؟جزاكم اهللا خرياًجنيهاً سودانياً فكيف توجهوننا اآلن 

عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا          : ج
كانت املدة طويلة، أما إذا كانت املدة قصرية، فعليك تعريفها سنة كاملة؛            

ه العناق؟ لعلها تعرف، فمـىت عرفهـا أحـد          من له العناق؟ من ل    : تقول
  . فأعطوه قيمتها، وإذا مل تعرف فال شيء عليكم

وأما إذا كانت املدة طويلة وقد فات وقت التعريف، وقـد نـسيها             
، فاألحوط لك ولصاحبك    و ذهب عن املكان، أو ما أشبه ذلك       صاحبها، أ 

  . أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها

   سنة كاملة؛ لعل صاحبها يعرفها أما إذا أمكن تعريفها

                                                
  ).نور على الدرب( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف برنامج )١(



  

 - ٤٣٦ - 
 

من له العناق؟ من له العناق اليت       : فتعرفها سنة كاملة يف جمامع الناس، تقول      
وجدت يف حمل كذا وكذا؟ لعلها تعرف، فإن عرفت، فإنك تعطيه القيمة            

  . إن طلبها، وإن مسح فال بأس، وال شيء عليك وعلى صاحبك
طويل، فالغالب أن صاحبها    أما إذا كانت املدة طويلة وقد مضى دهر         

ال يكون موجوداً، وال يلزم التعريف حينئذ؛ فتصدق بثمنها بالنيـة عـن             
صاحبها، وإذا عرفتها احتياطاً لعله يعرف، هذا أيـضاً أكمـل وأطيـب             

  . وأحوط
  إذا عرفت اللقطة

  ولم تجد مالكها فهي لك
عندي مبلغ من املال مفقود، وقد أعلنت عنه، ويف مـن           : ٢٦٨س

 املكان الذي وجدت فيه املال، ومل يسأل عنه أحد، فماذا           كان حول 
   )١(أفعل به؟

إذا كنت نبهت عنه يف جمامع الناس سنة كاملة، كل شهر مـرتني       : ج
أو ثالثاً أو أربعاً سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب املـال              

هو عندك كاألمانة والسلف، مىت وجدت صاحبه تعطيـه لـه،        ،  تعطيه له 
  لك كسائر مالك، إال أن وإال فهو 

                                                
  .هـ١٤٠٧ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج عام )١(
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تكون من لقطة احلرم، إذا كان من لقطة احلرم يف مكة واملدينة، فال ميلك،              
وال يتعرض له حىت يوجد صاحبه، أو تدفعه للهيئـة املعـدة لـذلك يف               

  . احلرمني، وتربأ ذمتك

  

  حكم التصرف في لقطة الحرم

امرأة وجدت قطعة ذهب يف احلـرم املكـي، فأخـذا           : ٢٦٩س
إىل ما لديها من الذهب، وباعته مجيعاً، وقد نـدمت علـى      وضمته  

   )١(؟جزاكم اهللا خرياًذلك، فماذا عليها 

عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصـف للـذهب، لعـل            : ج
  . صاحبها يأيت فيسأل اللجنة املعدة للقطات

فإذا كانت املدة طويلة، تتصدق ا عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفـي       
 مع التوبة واالستغفار، وإن كان العهد قريباً، فتعطي املبلغ          هللاإن شاء ا  ذلك  

  . للمحكمة، واحملكمة تعطيه اللجنة

                                                
  .١٢: ، ص٣حممد املسند ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب )١(
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  اللقطة اليسيرة ال تعرف

أثناء الرمي أمس، أحسست أن شيئاً وقع مين، فنظـرت          : ٢٧٠س
حتت قدمي، فوجدت مبلغ مخسني رياالً، وعندما انتهيت من الرمي          

اً، واخلمسون رياالً زيادة، فمـاذا      تأكدت من نقودي فوجدا متام    
   )١(أفعل ا؟ وهل أتصدق ا؟

هذا مبلغ قليل ال يتحمـل التعريـف، وال يتحمـل التكلـف             : ج
  . والتعريف، لكن لو أعطيتها املسئولني عن اللقطات فال بأس

من له الدراهم حول املرمـى؟      : وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول      
 أحد يصفها، مث تعطيه إياه إذا وافق الوصف،         ويف جمامع الناس، لعله يأتيك    

فال بأس، ولو تصدقت ا فال بأس؛ ألنه مبلغ قليل، إن تصدقت ا عـن               
  .  ولك أجرإن شاء اهللاصاحبها فال بأس 

  لقطة الحرم

التقط أحد األبناء ساعة من احلرم املكي، وظلـت معـه         : ٢٧١س
  حىت اآلن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو 

                                                
  .هـ١٤٠٧ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج عام )١(
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النسبة هلا؟ هل يردها إىل احلرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على            احلل ب 
جـزاكم اهللا خـري      )١(أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الـساعات؟       

  . اجلزاء

صلى اهللا  لقطة احلرم ال حيل أخذها إال ملن يعرف ا؛ لقول النيب            : ج
  . متفق على صحته. )٢())وال حتل ساقطته إال ملعرف((: عليه وسلم

والواجب على املذكور أن يرد اللقطة املذكورة إىل احملكمة الكـربى           
مبكة، حىت تسلمها للجنة املكلفة بلقط احلرم، وبذلك تربأ ذمته، مع التوبة            

 وبـاهللا   -إىل اهللا سبحانه من التقصري إذا كان مل يعرفها يف املدة املاضـية              
  . التوفيق

ا الفقـراء، أو    ما حكم لقطة احلرم؟ وهل جيوز أن يعطيه       : ٢٧٢س
   )٣(ينفقها يف بناء مسجد مثالً؟

  

                                                
  .١٠: ، ص٣حممد املسند، ج/ ، من مجع الشيخ )فتاوى إسالمية(تاب  نشر يف ك)١(
، ومـسلم يف  ")إال ملنشد : "... كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ(، باب )اللقطة( رواه البخاري يف     )٢(
   .١٣٥٥: ، برقم)حترمي مكة وصيدها وخالها، وشجرها ولقطتها(، باب )احلج(
  .٣٩٨ص ٦، ونشر يف هذا اموع ج)الة العربية ( من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من)٣(



  

 - ٤٤٠ - 
 

الواجب على من وجد لقطة يف احلرم أال يتربع ا ملـسجد، وال             : ج
: يعطيها الفقراء وال غريهم، بل يعرفها دائماً يف احلرم يف جمامع الناس قائالً            

صـلى اهللا عليـه     من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النيب            
، وهو  )١())إال ملنشد ((، ويف رواية    )) حتل ساقطتها إال ملعرف    وال((: وسلم

  . الذي ينادي عليه، وكذلك حرم املدينة

وإن تركها يف مكاا فال بأس، وإن سلمها للجنة الرمسية الـيت قـد              
  . وكلت هلا الدولة حفظ اللقطة، برئت ذمته

  

  ال تحل لقطة الحرم إال لمعرف

 ٢٢٥٠ نقوداً مقـدارها     ذهبت للحج مع أيب، ووجدت    : ٢٧٣س
رياالً سعودياً عند اجلمرة الوسطى، وأيب تربع ا ملـسجده، فمـا            

   )٢(حكم ذلك؟

                                                
، ومسلم يف   ") إال ملنشد   : "... كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ     (، باب   )اللقطة( رواه البخاري يف     )١(
  . ١٣٥٥: ، برقم)حترمي مكة وصيدها وخالها، وشجرها ولقطتها(، باب )احلج(
يف ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   ( ألقاها بعنوان     من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، عقب احملاضرة اليت        )٢(

  . اجلامع الكبري بالرياض
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الواجب على من وجد لقطة يف احلرم أال يتربع ا ملـسجد وال             : ج
من له الدراهم؟ ألن الـنيب  : غري مسجد، بل يعرفها دائماً يف احلرم، فيقول       

، فال تصرف   )١())ل ساقطتها إال ملعرف   وال حت ((:  قال عليه الصالة والسالم  
  . يف شيء من املصاحل بل ينادى عليها حىت يأيت صاحبها

وإذا كان ال يستطيع واجدها التعريف ا، فعليه أن يسلمها للمحكمة يف            
  . مكة، أو للهيئة املعدة هلذا الشيء، وتربأ ذمته حىت يأيت أهلها يسألون عنها

  يجوز أخذ لقطة
  سيرةالحرم إذا كانت ي

. وجدت لقطة يف مكة حوايل عشرة إىل مخسة عشر رياالً         : ٢٧٤س
   )٢(ما حكمها؟

اللقطة احلقرية ال قيمة هلا، إن عرفها فال بأس، وإن أكلـها فـال              : ج
بأس، وإن تصدق ا، فال بأس؛ ألا حقرية ما تتحمل التعريف، العـشرة             

  والعشرين والثالثني أو ما أشبه ذلك، هذه 

                                                
، ومـسلم يف  ")إال ملنشد : "... كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ(، باب )اللقطة( رواه البخاري يف     )١(
  . ١٣٥٥: ، برقم)حترمي مكة وصيدها وخالها، وشجرها ولقطتها(، باب )احلج(
  .هـ١٤٠٧ة لسماحته يف حج عام  من ضمن األسئلة املقدم)٢(
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ليس هلا أمهية، فإن تصدق ا عن صاحبها فـال بـأس، وإن             اللقطة اليوم   
  . استعملها فال بأس، وإن تركها فال بأس

واحلذاء كذلك أمرها سهل، إذا كانت رميت يف حمالت ال يرغـب            
  . فيها

حصل معي قبل سنتني أن وجدت قلماً على باب املسجد          : ٢٧٥س
ـ             سليمه النبوي، فهل يل احلق يف االحتفاظ ذا القلم، أم علـي ت

   )١(ملكتب املفقودات يف املسجد؟

إن كان له قيمة فأعطه مكتب املفقودات، وإن كان حقرياً مثـل            : ج
العصا احلقرية، أو النعل احلقرية، فال بأس بأخذه واالنتفاع به، أما إذا كان             

  . له قيمة، فعرفه دائماً، وإال سلمه مكتب املفقودات

  البد من تعريف اللقطة في مجامع الناس

تصدق ـا   : وجدت مخسني رياالً، وسألت شيخاً وقال     : ٢٧٦س
سلمها لألمن وحنـن سـاكنون يف    : عن صاحبها، وشيخاً آخر قال    

   )١(الضيافة العسكرية، ويوجد أمن عند الباب، فماذا أفعل؟

                                                
  .هـ١٤١٨ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج عام )١(
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من له الدراهم؟ من لـه      : عرفها عند املسجد يف جمامع الناس؛ قل      : ج
 لك إال التعريف ـا، ومخـسني        الدراهم؟ ألن لقطة مكة ما متلك، ليس      

رياالً هلا بعض األمهية، وإال أعطها األمن ألم هم املسئولون، أو تعطـى             
من له الدراهم؟ من لـه      : لكن تعريفها أوىل، تعرفها أنت    . احملكمة أحسن 

الدراهم؟ كل شهر مرتني أو ثالث أو أربع، أو خلّهـا يف مكاـا، وإال               
  . كمة تضعها مع اللقطاتأعطها احملكمة أحوط، أعطها احمل

  من تصرف في الضالة
   فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها؟ببيع

والدي اشترى ناقة منذ ثالثني سـنة، وأصـلها لقطـة،     : ٢٧٧س
وباعها بثمانية آالف ريال، واشترى بقيمتها ناقة بسبعة آالف؛ فهو          
حائر يف الناقة اليت اشتراها بدل الناقة السابقة، وأنتجـت الناقـة            

   )٢(ة، فهل يرد القيمة أو الناقة وإنتاجها، أم ماذا؟األخري

عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛          : ج
  ألم أخطأوا يف بيعها، وإن مل جيدوه 

                                                                                                                           
  .هـ١٤١٥ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج عام )١(
  هـ ١٤١٥ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف حج عام )٢(
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تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آالف على نية صاحبها، ويكفي، وناقته الـيت            
  . هاشتراها أخرياً وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقت
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